
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zápis  

do kroniky města Sokolova 
 

 

 

      za rok 

 

 

 

2014 
 

 

 

 

 

 

          

       

 

   

       

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     

 

- 1 - 

 

 

 

Úvod k roku 2014 

 

 

  Rok 2014 byl opět rokem volebním. Proběhly volby do Evropského parlamentu a 

volby do zastupitelstev měst a obcí. 

Počátkem roku došlo k uklidnění situace na naší vrcholové politické scéně. Po dlouhých odkladech 

prezident republiky jmenoval premiérem sociálního demokrata Bohuslava Sobotku. 

Jeho strana obsadila šest ministerských křesel, nové hnutí ANO získalo pět křesel, třetí strana 

vládní koalice, KDU-ČSL, obsadila poslední křeslo. Nejmocnějším mužem v oblasti financí se stal 

Andrej Babiš z hnutí ANO. 

Volby do Evropského parlamentu proběhly v České republice za velmi nízké účasti občanů. S 18,2 

% jsme obsadili předposlední místo. Horší již bylo jen Slovensko, kde účast dosáhla pouhých 

třináct procent. Sokolovsko k našemu výsledku rozhodně přispělo, protože zde účast činila pouhých 

11,93 procenta. Jednoznačně zvítězilo hnutí ANO, které v komisi získalo čtyři křesla. Šéfem 

Evropské komise se stal Lucemburčan Jean-Claudeus Juncker. 

O trochu lepší účast vykázaly říjnové volby do Zastupitelstva města Sokolova, i když 28,3 % není 

žádná sláva. Vedoucí post obhájili sociální demokraté, kteří získali sedm mandátů, nové hnutí ANO 

2011 obsadilo šest mandátů, Hnutí pro město Sokolov 2014 pět mandátů, KSČM čtyři mandáty, 

Radnice středu tři a Nezávislí dva mandáty. 

Členy Zastupitelstva města Sokolova se pro následující čtyřleté volební období stali v pořadí výše 

uvedených stran: Bc. Jan Picka, Mgr. Vladimír Vlček, Ing. Michael Rund, Ing. Jiří Pöpperl, Mgr. 

Rostislav Kurfürst, Ing. Zdeněk Berka, Bc. Vlasta Kaiserová, Mgr. Petr Kubis, Renata Oulehlová, 

Mgr. Ing. MBA Tomáš Prekop, Bc. Pavel Makoň, MUDr. Alena Kotrbová, Mgr. Pavel Rybář, Ing. 

Karel Jakobec, Mgr. Ladislav Sedláček, Mgr. Tomáš Provazník, Václav Dobřemysl, Mgr. Pavel 

Janus, Ing. Eva Valjentová, Vladimír Zima, Ing. CSc. Alexander Martinec, Josef Bečvář, MUDr. 

Luboš Vaněk, MUDr. Helena Němcová, Mgr. Karel Rambousek, MUDr. Ivan Pázral a MUDr. 

Martin Polenda.  

V řadách městského zastupitelstva se tak objevuje třináct nových tváří. 

Největší počet hlasů, 1 789, získal Bc. Jan Picka, který se stal pro toto volební období starostou 

města. 

 V předvolební kampani přišlo s novinkou kandidující sokolovské seskupení Radnice středu, 

které v rámci boje proti obvyklému vandalismu povolilo na svých plakátech akci „Pomaluj si svého 

kandidáta“, s možností vyhrát sud piva. Netradiční způsob, jak na sebe upozornit! 

 Také prezident Zeman na sebe upozornil. Při své návštěvě Karlovarského kraje navštívil i 

Sokolov. S občany města se setkal v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského. Šlo o vcelku 

podařenou besedu. Kromě toho v našem městě prezident navštívil firmu Krufin, kde rovněž  

poobědval a poté se setkal na radnici s představiteli města. 

 Ke změně dochází koncem roku ve vedení Karlovarského kraje. Svoji rezignaci oznámil 

hejtman Josef Novotný. Jako důvod uvedl ztrátu podpory stranických kolegů na Karlovarsku. 

V celorepublikovém hodnocení oblíbenosti se v polovině roku umístil na jedenáctém místě. 

V prestižní anketě Město pro byznys se město Sokolov umístilo na třetím místě v kraji. K tomuto 

umístění přispělo zejména vynikající hospodaření radnice. 

 Novým americkým velvyslancem v Česku se stal právník s českými kořeny Andrew 

Schapiro. 
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 I ve světě nastaly některé změny. 

Prezidentem Slovenska se stal Andrej Kiska. Ve Španělsku nastoupil na trůn za odstoupivšího 

Juana Carlose jeho syn Felipe VI. Zachována zůstává monarchie, i když desetitisíce Španělů 

demonstrovaly za nové státní zřízení. Za frašku svět považuje volby ve válkou rozvrácené Sýrii, kde 

prezident Bašár al-Asad neměl žádného konkurenta. Prezidentem se stal, přestože se na 

povstaleckém území nehlasovalo.  

Ve Skotsku proběhlo referendum o jeho odtržení od Anglie. Myšlenku nezávislého státu však 

odmítla nadpoloviční většina obyvatel Skotska. 

Dramaticky proběhl únorový převrat na Ukrajině. Prezident Janukovič uprchl do Ruska, poté 

obsadili poloostrov Krym ruští vojáci a v mezinárodně neuznaném referendu se v březnu rozhodlo o 

připojení oblasti Krymu k Rusku. 

V květnu se novým prezidentem Ukrajiny stal magnát Petro Porošenko, který prosazuje vstup 

Ukrajiny do NATO a vstup do Evropské unie. 

Celosvětovou hrozbou se stává Islámský stát, který prosazuje silou svoji moc  v Sýrii a Iráku. 

Svět šokoval brutálními videy vražd západních novinářů a humanitárních pracovníků, hrůzy 

vzbuzují masakry civilistů z řad křesťanů, jezídů a dalších náboženských menšin. 

  

 

Ani příroda nebyla k naší zeměkouli vždy přívětivá: 

- v Číně se objevil dýmějový mor. Část stotisícového města Jümen byla odříznuta od světa na devět 

dnů. Mor přenášejí blechy infikovaných hlodavců. 

- v západní Africe vypukla epidemie eboly. Původcem nákazy byl dvouletý chlapec, který se 

infikoval při kontaktu s netopýrem. Z Quinee se nákaza rozšířila do Nigérie, Libérie a Sierry Leone. 

Nakaženo bylo kolem dvaceti tisíc lidí, téměř deset tisíc jich zemřelo. Do boje s ebolou se vydal 

téměř celý svět, vědci vyvinuli novou vakcínu, která zachránila mnoho pacientů. Také Česko 

poslalo materiální pomoc v podobě ochranných pomůcek pro zdravotníky a tři miliony korun. 

Naštěstí se naší zemi tato hrozba vyhnula. 

- i letos zasáhlo Čínu zemětřesení, v provincii Jün-nan zahynulo téměř dvěstě lidí. 

- povodně zasáhly v polovině května Srbsko, Bosnu a Hercegovinu, ale také sever a severovýchod 

Slovenska a jižní část Polska. Zahynulo při nich téměř padesát osob, sesuvy půdy způsobily velké 

materiální škody. 

- až desetimetrovými vlnami bylo zasaženo pobřeží jihozápadní Anglie. Povodně a vítr zasáhly také 

francouzskou Bretaň. 

- počátkem roku na několika místech severozápadu USA napadl téměř metr sněhu, pro přívaly 

sněhu byly zrušeny tisíce letů. 

 

Jsou však také události a neštěstí, na nichž příroda neměla podíl: 

- v Turecku při důlním neštěstí zahynulo 382 horníků. Podle horníků se zde nepřetržitě těžilo bez 

řádné údržby. 

- nad Ukrajinou se zřítilo letadlo Malajsijských aerolinek. Zahynulo všech 298 lidí na palubě. 

Hovoří se o sestřelení nad neklidným ukrajinským územím. 

Další letadlo společnosti AirAsia se ztratilo na lince z indonéské Surabaje do Singapuru. Nikdo ze 

162 pasažérů tuto záhadnou katastrofu nepřežil. 

Na severu státu Mali při letecké nehodě zahynulo 118  pasažérů při své cestě do Alžíru. 

- vinou chybné signalizace při vykolejení vagónů moskevského metra zahynulo nejméně 21 osob 

- při otevírání trezoru zabil výbuch palestinského velvyslance v Praze. V domě ambasády policie 

našla neregistrované zbraně. Celý případ vyvolal nevoli mezi obyvateli v blízkosti ambasády. 
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- na Berounsku zemřel po výbuchu nálože v podatelně firmy Albixon jeden muž, další osoby byly 

zraněny. Nálož byla doručena v balíku, kdo ji poslal se zatím nepodařilo zjistit. 

- ve Žďáru nad Sázavou zahynul rukou psychicky nemocné ženy z Ostravy teprve šestnáctiletý Petr 

Vejvoda. Postavil se na obranu jedné ze svých spolužaček a sám při tom zahynul. In memoriam 

obdržel za své hrdinství Cenu Michala Velíška. 

- v kanadské Ottawě došlo ke střelbě přímo v budově parlamentu. Jednalo se pravděpodobně o další 

z útoků, který je považován za organizovaný teroristický čin. 

- islamistická sekta Boko Haram unesla v severonigerijské provincii Borno více než dvěstě 

školaček, které chce vyměnit za vězněné členy svého hnutí. Do konce roku jsou dívky stále 

pohřešovány. 

- ani do konce roku se nepodařilo vyjednat návrat zajatých Češek, Antonie Chrástecké a Hany 

Humpálové. Obě dívky byly uneseny před rokem v Pakistánu při své cestě do Indie. 

- v okolí Vrbětic se z areálu muničních skladů ozývaly stovky detonací. Neřízené exploze byly 

důvodem evakuace obyvatel blízkých Haluzic a Lipové. Tato prosincová evakuace byla po říjnové 

explozi již druhá v pořadí a byla důvodem velké nespokojenosti obyvatel. O případu jednají 

příslušná ministerstva i vláda, ale ještě koncem roku není jasné, proč muničák vybuchl, kdo to 

zavinil, jak se případ bude řešit. Zatím je na místě stovka vojáků, která zajišťuje bezpečnost 

prostoru. 

 

 Rok 2014 byl rokem zimní olympiády a velkého fotbalového šampionátu. Čeští fotbalisté se 

na něj neprobojovali. Zato v Soči byla naše výprava úspěšná. Přivezla odtud dvě zlaté, čtyři stříbrné 

a dvě bronzové medaile. Zlatá byla rychlobruslařka Martina Sáblíková a snowboardcrossařka Eva 

Samková, stříbro získala Martina Sáblíková na třítisícové trati, biatlonistka Gabriela Soukalová, 

biatlonista Ondřej Moravec a smíšené družstvo biatlonistů. Bronzový byl biatlonista Jaroslav 

Soukup a Ondřej Moravec při závodu s hromadným startem. 

Úspěšným sportovcem byl atlet Pavel Maslák, který se stal halovým mistrem světa v běhu na 400 

metrů, dobře si vedl tyčkař Jan Kudlička a tyčkařka Jiřina Svobodová. 

Tenistka Petra Kvitová získala podruhé v kariéře titul na grandslamovém turnaji ve Wimbledonu. 

Veslování v Bělehradě ovládli skifaři Ondřej Synek a Miroslava Knapková. 

Biker Jaroslav Kulhavý se stal mistrem světa v maratonu horských kol. Horolezec Radek Jaroš 

vystoupil na K2 a stal se patnáctým člověkem na světě, který zdolal všech čtrnáct osmitisícovek bez 

použití kyslíku. 

Není to celý výčet úspěchů našich sportovců, je to jen ukázka toho, jak schopné sportovce u nás 

máme. 

 

 Ani letos neopomenu v tomto odstavci vzpomenout těch, kteří nás během roku opustili. 

Zemřel divadelní a filmový herec Václav Sloup, rádce kutilů Přemek Podlaha. Odešel jeden 

z nejoriginálnějších českých skladatelů populární hudby Petr Skoumal, nemoci podlehl herec, 

dramatik a bývalý disident Pavel Landovský, ve věku 92 let zemřel operní pěvec Zdeněk 

Jankovský, opustil nás skladatel Petr Hapka, známý jako autor skladby Hudba pro fontánu, která 

v Mariánských Lázních zní již od roku 1986. Do uměleckého nebe odešla první dáma českého 

filmu Věra Chytilová,  herečka Věra Tichánková, zpěvačka Iveta Bartošová, autor tisíce kreslených 

vtipů Jaroslav Kerles. 

Do nenávratna odešel dlouholetý kapitán a trenér hokejové reprezentace Karel Gut. Svět v slzách 

vzpomíná na slavného světoznámého portugalského fotbalistu Eusébia. 

Po osmi letech v kómatu zemřel izraelský expremiér a vojenský velitel Ariel Šaaron. Tento svět 

opustil představitel demokratizačních reforem v Sovětském svazu Eduard Ševardnadze. 
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Co nás však zasáhlo zcela určitě všechny, to byla nesmyslná smrt našich pěti vojáků u základny 

Bagrám v Afghánistánu. Zahynuli výbuchem sebevražedného atentátníka. 

 

A ještě výběr zajímavostí z domova i ze světa: 

- 28. května jsme si připomněli 130 let od narození prezidenta Edvarda Beneše. 

- 6. června 1944 vyloděním spojeneckých jednotek v Normandii v okupované Francii začal konec 

II. světové války. Sedmdesáté výročí oslavila celá Evropa. 

- 31. března oslavila Francie 125 let od vzniku železné dámy, pařížské krásky, Eiffelovy věže. 

- stejného výročí se dočkala 11. května turistická značka. První byla červená a první označovací 

družstvo Klubu českých turistů jí vyznačilo trasu Štěchovice – Svatojánské proudy. 

- již 25 let uplynulo od doby, kdy papež Jan Pavel II. svatořečil Anežku Přemyslovnu Českou. 

- papež František letos svatořečil své dva předchůdce – Jana Pavla II. a Jana XXIII. 

- na české školní plachetnici La Grace připlul opět po dvou stech letech při májových oslavách na 

ostrov Elba Napoleon. Italská Elba si tak připomněla začátek Napoleonova exilu, do oslav se 

zapojili jako císařská garda členové občanského sdružení Císařská Slavkovská garda a z Čech 

přicestovala také hudba 18. pluku řadové pěchoty. 

- po více než sto letech vylovil německý rybář vzkaz v láhvi, který se od původního odesílatele 

podařilo doručit jeho vnučce v Berlíně. Nepodařilo se však splnit přání odesílatele, který ve vzkazu 

žádal o doručení vzkazu zpět k jeho rukám. 

- až z Tichého oceánu zaslechl volání SOS radioamatér z Nejdku. Záchranná akce byla 

prostřednictvím Policejního prezidia předána Interpolu. 

- zachránce 669 židovských dětí z Československa ocenil nejvyšším státním vyznamenáním – 

Řádem bílého lva prezident České republiky Miloš Zeman. Nicholas Winton, který se letos dožil 

krásných 105 let, si vyznamenání převzal osobně na pražském hradě. 

- Cenu Václava Havla za lidská práva pro rok 2014 získal ázerbájdžánský obhájce lidských práv 

Anar Mammadli. Cenu mu přiznalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku a převzal 

ji Anarův otec, protože sám Anar je za své aktivity na pět a půl roku  ve vězení. 

- u příležitosti 25. výročí listopadové revoluce byla v Oxfordu odhalena další lavička Václava Havla 

od architekta Bořka Šípka. Stejný artefakt již stojí ve Washingtonu,  západočeské Plzni, 

v Barceloně, Praze, Dublinu, Českých Budějovicích, Hradci Králové a v Benátkách. V Plzni  se na 

ni hned dva dny po instalaci podepsali vandalové, kteří ukradli skleněná srdce. V příštím roce by 

Havlovo místo mělo vzniknout také v Karlových Varech. Náklady na pořízení autorského díla 

nejsou malé, činí 280 tisíc korun a město proto zorganizovalo veřejnou sbírku. 

- nejmladší držitelkou Nobelovy ceny míru v historii se stala sedmnáctiletá pákistánská bojovnice 

za práva žen Malala Júsufzaiová. 

- američtí fyzici Eric Betzing a William Moerner, spolu s Němcem Stefanem Hellem získali 

letos Nobelovu cenu za chemii, když s pomocí nanoskopie dokázali pozorovat cesty molekul uvnitř 

živých buněk. 

- velkého ocenění se dočkal náčelník generálního štábu české armády Petr Pavel. Od června 2015 se 

ujme funkce předsedy vojenského výboru NATO, což je druhá nejvyšší pozice v Severoatlantické 

alianci. 

- vědečtí pracovníci Technické univerzity v Liberci si nechali patentovat chytré textilie. Tyto 

textilie reagují na teplo, změna barvy může signalizovat např. přehřátí organizmu, horečku, zvýšené 

UV záření. 

- minimálně na pět let dal ČEZ stopku dostavbě Temelína. Podmínkou dostavby je státní garance. 

- s názvem Životní podmínky 2014 proběhlo v prvních měsících roku statistické šetření ve 

vybraných domácnostech Karlovarského kraje. 

 



 

- 5 - 

 

 

- na povrchu komety 67P Čurjumov/Gerasimenko přistál vesmírný modul Philae, první zařízení od 

lidí. Cesta ke kometě trvala modulu deset let, podařilo se provést několik experimentů a odeslat 

data, pak došla modulu energie. Vědci doufají, že až kometu opět ozáří sluneční paprsky, podaří se 

solární panely dobít a modul opět oživit. 

- pozornost v Česku, ale i ve světě, poutá příběh britského chlapce Ashyi Kinga. Rodiče chlapce 

s mozkovým nádorem odvezli po operaci do Španělska, protože nebyli spokojeni s léčbou. Poté 

s ním přicestovali do pražského Protonového centra, kde chlapec absolvoval přes třicet ozáření a 

byl prohlášen za relativně zdravého. 

- pražská Thomayerova nemocnice představila unikátní 3D laparoskop, který výrazně zlepší léčbu 

rakoviny prostaty. 

- velkou nadějí pro pacienty se syndromem krátkého střeva je unikátní přenosná pumpa, kterou jako 

první na celém světě pořídil pražský IKEM. Pacienti jsou tak permanentně napojeni na výživu a 

mohou se volně pohybovat. Takto postižených lidí je v Česku téměř tři sta. 

- Správa Krkonošského národního parku oficiálně potvrdila, že je nutné přepsat učebnice. Hora 

Sněžka měří podle nového zjištění geodetů 1 603,30 metru nad mořem, což je o celý metr víc, než 

je dosud v mapách uváděno. 

- některým druhům igelitových obalů bude odzvoněno. Evropská komise a parlament přijali 

usnesení, kterým nabídli členům Evropské unie soubor nástrojů, jak problém řešit. 

- podle průzkumu Češi nedoceňují účel, pro který jsou poštovní schránky zahlcovány reklamními 

letáky. Většina je okamžitě odhazuje, devíti procentům slouží jako obal pro šlupky od brambor, 

k vysoušení bot, či jako podložka při obalování řízků a sušení hub. Škoda našich lesů!! 

- kuriózní pokutu milion eur uložil milánský soud koncernu British American Tobacco jako 

odškodné pozůstalým po zemřelém italském kuřákovi. Ten po čtyřicetiletém pilném kouření zemřel 

na rakovinu.  

 

 

 

Z jednání volených orgánů města 

 

a) Rada města Sokolova 

 

             Rada města Sokolova pracovala před i po říjnových volbách v devítičlenném složení. 

Jednání byla vždy usnášeníschopná, účast členů rady velmi dobrá. 

Rada na svých pravidelných jednáních s intervalem čtrnácti  dnů projednávala materiály, 

připravované odbornými pracovníky městského úřadu.  

Mimořádně rada města zasedala celkem desetkrát. Tato jednání se vynutila nutnost operativního 

řešení  projektů, na jejichž realizaci město žádá o poskytnutí finanční dotace z rozpočtových 

prostředků Regionální rady soudržnosti Severozápad a dále řešení některých veřejných zakázek. 

Rada v průběhu  roku pracovala jako valná hromada organizací zřízených městem.V rámci svých 

kompetencí daných jí zákonem o obcích rozhodovala ve věcech majetkových, finančních,  

bytových, reagovala na závěry  z jednání všech komisí rady a výborů zastupitelstva, prováděla 

pravidelně  kontrolu plnění uložených usnesení.  Rovněž zaujímala stanoviska a usnesení ve 

věcech, týkajících  se struktury a organizace činnosti Městského úřadu v Sokolově. 

 Nová Rada města Sokolova, která byla zvolena na ustavujícím jednání zastupitelstva 

města, bude ve volebním období pracovat ve složení, které uvádím v další stati.  Na svém prvním 

zasedání rada zřídila pro volební období 2014 - 2018 komisi sportovní, sociální a zdravotní, 

školskou, životního prostředí, rozvoje a podnikání, vnějších vztahů a cestovního ruchu, kulturní a 
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 komisi bezpečnosti. Doporučila zastupitelstvu města jmenovat členy kontrolního a finančního 

výboru. 

V případech, kdy rozhodnutí příslušelo do kompetence  zastupitelstva,  rada přijímala usnesení, 

kterým zastupitelstvu doporučovala svůj návrh řešení. Na  všech jednáních  zastupitelstva města 

členové rady vystupovali jako pracovní  předsednictvo. 

 

Termíny konání a přehled nejzávažnějších bodů jednání rady: 

 

1. zasedání - 7. ledna 2014 

- schválení grantů na rok 2014 - celoroční činnost a akce prvního čtvrtletí 

- dodatek smlouvy o prodloužení termínu splatnosti půjčky Mikroregionu Sokolov - východ 

- dodatek smlouvy na Prezentační film o městě Sokolov 

- mandátní smlouvy s výherci výběrového řízení projektu Úpravy školních zahrad MŠ Sokolov 

2. zasedání - 21. ledna 2014 

- přehled veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných prostřednictvím ORM 

- změna sazebníku EKO-KOM 

- zadávací dokumentace stavebních prací VZ na rekonstrukci mostů a lávky v Sokolově 

- OZV o školských obvodech základních škol zřízených městem Sokolovem 

- návrh dotací z Fondu sociální podpory pro rok 2014 

- informační strategie města 

- dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů MP v obcích Březová, Svatava 

  a Dolní Rychnov 

- změna rozpočtu města Sokolov - poř. č. RO 140001 

3. zasedání - 4. února 2014 

- žádost o dotaci na bydlení azylanta Aliaksandra Kachynski 

- vstupenky do bazénu pro seniory 

- vnitřní předpis o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor v majetku města 

- zadávací dokumentace na VZ Revitalizace areálu Baník I. až IV., městských sportovišť I. až IV. 

- dodatek smlouvy na dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti na II. etapu revitalizace 

  areálu Bohemia Sokolov 

- výsledky 5. ročníku a vyhlášení 6. ročníku soutěže Zelená školní zahrada 

- postup při řešení porušení rozpočtové kázně u akce Rekonstrukce haly zimního stadionu 

4. zasedání - 18. února 2014 

- OZV o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství 

- zápis ze zasedání prozatímního věřitelského výboru Via Chem Group, a.s. 

- plán oprav komunikací na rok 2014 

- VŘ na zhotovitele díla Jižní lom - regenerace území 

- smlouva o dílo na zápis do kroniky za rok 2013 

- schválení napojení všech objektů v majetku města na PCO MP Sokolov 

5. zasedání - 4. března 2014  

- smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných prací pro rok 2014 

- vyhodnocení plánu oprav SOTES za rok 2013 

- valná hromada Správy sportovních zařízení, spol. s r.o. Sokolov 

- OZV města o provedení speciální ochranné dertizace 

- výsledky řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2013 

- vnitřní předpis o stanovení minimálních cen pozemků ve vlastnictví města 

- Revitalizace městského koupaliště - vyhlášení VŘ na technický dozor a zhotovitele stavby 
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- Propojení ulic B. Němcové, Sokolovská, Slovenská - dtto 

- veřejná soutěž na akci Revitalizace klimatizace v části B městského úřadu 

- nominace na Osobnost města Sokolova 2013 

- společné akce s partnerskými městy v roce 2014 financované OŠK 

- schválení grantů na akce druhého čtvrtletí roku 2014 

- finanční dar obci Baráčníků Sokolov 

- změna rozpočtu města Sokolov - poř. č. RO 140002 

6. zasedání - 18. března 2014 

- organizační zabezpečení voleb do Evropského parlamentu 2014 

- navýšení počtu pracovníků MěÚ na 186 zaměstnanců 

- zpráva o činnosti odboru sociálních věcí - OSPOD 

- zpráva o činnosti na úseku zeleně 

- smlouva o spolupráci s firmou CEREK, s.r.o. - národní databáze jízdních kol 

1. mimořádné zasedání - 26. března 2014 

- veřejná zakázka Revitalizace areálu Baník II. 

7. zasedání - 1. dubna 2014 

- zprávy o činnosti odboru životního prostředí a oddělení finanční kontroly 

- zadání veřejné zakázky Ozelenění Starého náměstí 

- opakované zadání veřejných zakázek Revitalizace Baníku III. a městských sportovišť I. 

2. mimořádné zasedání - 2. dubna 2014 

- výběr dodavatele stavby Revitalizace městských sportovišť III. 

3. mimořádné zasedání - 9. dubna 2014 

- výběr dodavatele stavby Revitalizace areálu Baník IV. 

8. zasedání - 15. dubna 2014 

- valná hromada Správy sportovních zařízení, spol. s r.o. Sokolov 

- veřejná zakázka akce Hornický dům - oprava hlavního vstupu 

- výběr dodavatele stavby Propojení ulic B. Němcové, Sokolovská a Slovenská 

- zřízení přípravné třídy na ZŠ Sokolov, Švabinského ul. pro školní rok 2014/2015 

- smlouva o partnerství při propagaci turistické akce Hradní stezka - Burgenstrasse 

- opakovaná veřejná soutěž na akci Revitalizace klimatizace 

- účetní závěrka města Sokolov, příspěvkových organizací města a závěrečný účet města 

  za rok 2013 

- změna rozpočtu města Sokolov - poř. č. RO 140003 

- změna formy akcií města 

4. mimořádné zasedání - 24. dubna 2014 

- výběr dodavatele stavby a technického dozoru investora akce  Revitalizace městského koupaliště 

9. zasedání - 29. dubna 2014 

- valná hromada Správy sportovních zařízení, spol. s r.o. Sokolov a SOTES Sokolov spol. s r.o. - 

   projekt fúze 

- vyhodnocení zimní údržby komunikací v období 2013-2014 

- nařízení města o maximální ceně dopravy osob MHD 

- výběr zhotovitele veřejné zakázky Revitalizace areálu Baník II. a zhotovitele VZ Revitalizace  

  městských sportovišť I. 

- zpráva o činnosti odboru stavebního a územního plánování 

- veřejná zakázka IS Husitská - Vítězná - protihlukové stavby 

- výběr zhotovitele veřejné zakázky na akci Jižní lom - regenerace území 
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5. mimořádné zasedání - 5. května 2014 

- opakovaná veřejná zakázka na akci Revitalizace areálu Baník IV. 

- výběr poskytovatele služby technický dozor investora a BOZP na akce Revitalizace areálu Baník 

  a Revitalizace městských sportovišť 

10. zasedání - 13. května 2014 

- ozdravné a rekondiční pobyty 

- pohledávky Sokolova k 31. 12. 2013 

- smlouva o sdružení veřejných zadavatelůl pro akci Sokolov, ulice K. H. Máchy 

- vyhlášení 11. ročníku soutěže Kvetoucí okno 

- výsledek veřejné zakázky na akci Revitalizace klimatizace v části B městského úřadu 

6. mimořádné zasedání - 20. května 2014 

- opakované zadání veřejné zakázky Revitalizace areálu Baník III. 

11. zasedání - 27. května 2014 

- žádost o dotaci na hřiště Street Workout Kosmonautů 

- systém financování jednorázových kulturních akcí v roce 2015 

- sportovní týden Sokolov v teniskách - vyhlášení souvisejících veřejných zakázek pro zajištění 

   akce 

- zpráva o provozu Noclehárny pro osoby bez přístřeší 

- zvýšení počtu pracovníků MěÚ na 186,5  

- úvěr na předfinancování projektů ROP 

- změna rozpočtu města Sokolov - poř. č. 1/RM/RZ140035 

- trestní oznámení ve věci Via Chem Group, a.s. 

7. mimořádné zasedání - 5. června 2014 

- smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti 

  Severozápad na šest investičních akcí města 

12. zasedání - 10. června 2014 

- schválení grantů na jednotlivé akce třetího čtvrtletí roku 

- valná hromada společnosti Sokolovská bytová s.r.o. 

- harmonogram inventarizace majetku a závazků za rok 2014  

- výběrové řízení na projekční práce akce Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní 

- zadání VZMR Oprava šaten 1. stupně ZŠ, Švabinského, Úprava bytu na učebnu MŠ Pionýrů 

- Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období 2014-2018 

- Strategický plán Lokálního partnerství Sokolov pro období 2014-2016 

- záměr zřízení denního stacionáře v Sokolově 

- Standardizace MAS Sokolovsko pro období 2014-2020 

- výběr projektů Zelená školní zahrada 2014 

- projekt prevence kriminality Průzkum pocitu bezpečí občanů města Sokolov 

- změna rozpočtu města Sokolov - poř. č. RO140004 

8. mimořádné zasedání - 17. června 2014 

- finanční spoluúčast města na projektu prevence kriminality Asistent prevence kriminality 

13. zasedání - 24. června 2014 

- zadání VZMR na akci Sanace zadní části venkovního schodiště a bezbariérový chodník kina Alfa 

9. mimořádné zasedání - 30. června 2014 

- výpjčka části pozemku Fotbalovému klubu Baník Sokolov, o.s. 

10. mimořádné zasedání - 10. července 2014 

- zajištění veřejné zakázky Hornický dům - oprava hlavního vstupu, VZMR ZŠ Švabinského, 

  Revitalizace areálu Baník III. a IV., Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Plusu , 
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  Revitalizace Antonínských mostů 

14. zasedání - 22. července 2014 

- zápis do kroniky za rok 2013 

- přijetí dotace na projekt Rovné příležitosti a šance 

- zadání VZMR na lapák tuků v MDK Sokolov 

- zadání VZMR na příhradový stožár v areálu Bohémia 

- Evropský den bez aut - zapojení města do akce 

- zadání VZMR na zpracování žádostí o dotaci do výzev ROP Severozápad 

- znění prohlášení starostů měst a obcí Sokolovska 

15. zasedání - 19. srpna 2014 

- zadávací dokumentace k VZMR na akci Obnova relaxační zahrady v Husových sadech  

  v Sokolově 

- zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Parkoviště v ul. Karla Hynka Máchy v Sokolově 

- finanční příspěvek Mikroregionu Sokolov-východ na akci Cyklostezka po rekultivovaných 

  výsypkách 

- odstranění l ks rabata na náměstí Budovatelů společností SOTES Sokolov, spol. s r.o. 

- změna rozpočtu města Sokolov - poř. č. 2/RM/RZ 140067 

- účast města na akci Celosvětový den pohybu 

16. zasedání - 9. září 2014 

- žádost MAS Sokolovsko o.p.s. o uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a spolupráci 

- varianty A, B, C budoucího možného využití budovy ZŠ Sokolovská ul. 

- zadávací dokumentace na TDI a zhotovitele stavby projektu Revitalizace Mánesovy ulice a 

   parkovací stání 

- projektové záměry do programu ROP Severozápad 

- stav projednávání přestupků za rok 2013 

- činnost odboru dopravy za rok 2013 

- změna rozpočtu města Sokolov - poř. č. RO140005 a RO140006 

17. zasedání - 23. září 2014 

- hodnotící zpráva akce  Běh přátelství Sokolov - Schwandorf 2014 

- vyhodnocení soutěže Kvetoucí okno 

- projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na úsek Cyklotrasa P10 

18. zasedání - 7. října 2014 

- schválení grantů na akce ve čtvrtém čtvrtletí 2014 a tradiční akce v roce 2015 

- zabezpečení zimní údržby místních komunikací v období 2014-2015 

- OZV k zabezpečení nakládání s komunálním odpadem na území města Sokolova 

- výsledky výběrtových řízení na akce Revitalizace ulice K.H. Máchy, Obnova relaxační zahrady  

  v  Husových sadech, Revitalizace Mánesovy ulice a vybudování parkovacích stání 

- změna rozpočtu města Sokolov - poř. č. 3/RM/RZ 140091 

- podání podnětu u VJV INSOLVENCE v.o.s. k prověření majetkových účastí Via Chem Group, 

  a.s. 

19. zasedání - 30. října 2014 

- smlouva o poskytnutí podpory se SŽP ČR pro projekt Regenerace zeleně v ulici Karla Čapka 

  a projekt Jižní lom - regenerace území 

- pravidla pro instalaci zařízení na objektech ve vlastnictví města 

- poskytnutí finančního daru městu Březová na úpravy běžkařských tras SKI Březová 

- výsledky veřejných zakázek projektů Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15, 

  Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov 
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- změna rozpočtu města Sokolov - poř. č. RO 140007 

 

1a. zasedání - 18. listopadu 2014 

- petice občanů na činnost herny v ulici Hornická 

- petice občanů o možnosti parkování v ulici Slavíčkova 

- podnět k podání odpůrčích žalob ve věci Via Chem Group, a.s. 

- přímé zadání VZMR na pořízení upgradu kinoservu v kině Alfa 

- schválení PhDr. Vladimíra Bružeňáka kronikářem města od roku 2015 

- výsledek veřejné zakázky Hornický dům - oprava hlavního vstupu 

- zřízení komisí Rady města Sokolov, personální obsazení 

2a. zasedání - 2. prosince 2014 

- jmenování redakční rady Sokolovského Patriotu 

- aktualizace Povodňové komise města Sokolova 

- termíny svatebních obřadů na rok 2015 

- spoluúčast města na úhradě nákladů na vypracování revize znaleckého posudku ve věci 

  Via Chem Group, a.s. 

- udělení Medailí za zásluhy o bezpečnost v rámci Vánočního benefičního koncertu 

- změna rozpočtu města Sokolov - poř. č. RO 140008 

- návrh rozpočtu města Sokolov na rok 2015 

3a. zasedání - 16. prosince 2014 

- nařízení města Sokolova o maximálních cenách dopravy osob MHD 

- smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných služeb pro rok 2015 

- vyhlášení ankety Osobnost města Sokolova 2014 

- připojení města k návrhu na doplnění programu schůze věřitelů Via Chem Group. a.s. 

 

 

   b) Zastupitelstvo města Sokolova 

 

 Zasedání zastupitelstva města proběhlo v roce 2013 celkem desetkrát, z toho dvakrát se 

jednalo o zasedání mimořádné, jedenkrát ustavující po říjnových volbách a dvakrát v novém 

povolebním složení. 

Účast na jednání se obvykle pohybovala na hodnotě 24 členů, pouze jednou se zasedání zúčastnilo 

pouze šestnáct zastupitelů. V zápisech z jednání se lze dočíst, že Zastupitelstvo města Sokolova 

mělo jednoho velmi svérázného člena. Zastupitel Barvínek se sice jednání zúčastňoval, téměř ke 

všem projednávaným bodům se však nevyjadřoval, nehlasoval, nebo byl proti. Proč tam tedy asi 

byl? 

Kromě zastupitelů se jednání zúčastňovalo průměrně 40 občanů, pracovníků městského úřadu, 

ředitelů škol a školek a městských organizací. 

Všechny projednávané zprávy byly předjednány v radě města, zastupitelé byli při projednávní 

aktivní, diskuze však byly vedeny slušně a korektně. 

Nové zastupitelstvo od listopadu pracovalo v počtu 27 členů, na ustavujícím zasedání složilo slib 26 

zastupitelů, Ing. Jiří Pöpperl skládal slib až při prvním jednání. 

Starostou města byl jednomyslně zvolen kandidát ČSSD, Bc. Jan Picka. Návrh ČSSD podpořily 

všechny strany, tedy ANO 2011, Hnutí pro město Sokolov, KSČM, Radnice středu i Nezávislí. 

První místostarostkou se stala zástupkyně ANO 2011, paní Renata Oulehlová, druhým 

místostarostou byl zvolen kandidát Hnutí pro město Sokolov, Ing. Karel Jakobec. 
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Dalšími členy rady byli zvoleni Mgr. Vladimír Vlček, Ing. Michael Rund, Mgr. Petr Kubis, Bc. 

Pavel Makoň, Mgr. Tomáš Provazník a pan Vladimír Zima. 

 Na 2. zasedání všichni zastupitelé obdrželi CD, na němž je příručka pro členy zastupitelstev 

obcí po volbách v roce 2014. 

 

Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Sokolova: 

24. zasedání   30. ledna 2014 

25. zasedání   13. března 2014 

26. zasedání    24. dubna 2014 

27. zasedání   26. června 2014 

28. zasedání   18. září 2014 

ustavující zasedání  10. listopadu 2014 

 1. zasedání   20. listopadu 2014 

 2. zasedání   11. prosince 2014 

 

 9. mimořádné zasedání 4. června 2014 

10. mimořádné zasedání 9. září 2014 

 

 

 

Rozpočet a závěrečný účet města Sokolova za rok 2014 

 

 

 Rozpočtové hospodaření města Sokolov v roce 2014 se řídilo rozpočtem schváleným 

zastupitelstvem města v prosinci 2013. Po osmi úpravách v průběhu roku 2014 činil konečný objem 

upravených rozpočtovaných příjmů 572 310,6 tis. Kč, rozpočtované výdaje dosáhly výše 851 996,6 

tis. Kč. Rozpočtované záporné saldo bylo vyrovnáno finančními prostředky města z minulých let a 

cizími zdroji ve formě úvěru. 

 Výsledkem hospodaření města Sokolov za rok 2014 byl schodek ve výši 58 094,1 tis.Kč, 

což představuje oproti rozpočtu zlepšený hospodářský výsledek ve výši 221 591,9 tis. Kč. 

 

 Zdrojem financování města v roce 2014 byly: 

  daňové příjmy  312 608,9 tis. Kč 

  nedaňové příjmy         120 067,1 tis. Kč 

  kapitálové příjmy          15 103,6 tis. Kč 

  dotace    129 341,- tis. Kč 

  úvěr                 77 091,7 tis. Kč 

 

 V kategorii daňových příjmů došlo k mírnému poklesu u daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti, výraznější pokles daní byl u příjmů ze samostatné výdělečné činnosti, které 

pravděpodobně způsobily vratky na základě daňových přiznání. Naopak pozitivně se projevila 

opatření státu v boji s daňovými úniky u daně z přidané hodnoty, kde se výběr zvýšil o téměř 8 mil. 

Kč. 

 K poklesu oproti předchozímu roku došlo i u nedaňových a kapitálových příjmů. Ubylo 

prodeje pozemků, bytů i ostatních nemovitosti, což je přirozený vývoj, zdroje města v této kategorii 

nejsou nevyčerpatelné. 

 Dotace představují druhý  nejvýraznější zdroj příjmů města. Město obdrželo investiční 
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 dotace na spolufinancování sedmnácti investičních akcí ve výši přes 62 mil. korun, z toho šest 

projektů bylo financováno úvěrem v úhrnné výši přes 77 mil. korun. 

 

 Výdajová část rozpočtu obsahuje některé zajímavé položky: 

sociální sféra - vytvořený sociální fond, který byl vytvořen jako nástroj podpory poskytovatelů  

             sociálních služeb podpořil činnost celkem patnácti subjektům ve městě, ale i mimo něj. 

             Objem výdajů dosáhl výše 5 281 033 korun a byl o šest set nižší, než v roce minulém. 

správa majetku - celkové výdaje dosáhly  téměř 156 milionů  korun a obsahují výdaje na opravy a 

             rekonstrukce komunikací, cyklostezek, mostů a lávek, opravy a údržnu ČOV. Přes osm 

  milionů představují výdaje na školství a zájmovou činnost, stavební úpravy budovy 

   městského úřadu. 

školství a kultura - zde za zmínku stojí příspěvky sportovním klubům a na organizaci hromadných 

       sportovních akcí pořádaných městem, nebo na jednorázové tradiční akce kulturního charak- 

  teru. Použito bylo celkem 6,6 milionu korun. 

rozvoj města - vzhledem k množství realizovaných investičních i neinvestičních akcí dosáhly 

  výdaje této kapitoly výše 96 milionů korun, které byly použity na čtyřicet akcí. U některých 

  akcí nedošlo k čerpání a v případě jejich pokračování v roce 2015 byly finanční prostředky 

  převedeny do dalšího roku. 

grantový systém - zde bylo celkem čerpáno 7 700,9 tis. Kč, z toho největší část, téměř šest milionů 

   korun bylo použito na celoroční činnost. Zajímavým výdajem je použití rezervy z hazardu 

  ve výši 1 200 tisíc ve prospěch sportu ve městě. 

Městská policie Sokolov -  celkové běžné výdaje představují výši 16 190 tis. Kč. Zaměstnáno 

  zde bylo 30 zaměstnanců MP a 12,91 zaměstnanců vykonávajících veřejně prospěšné 

  práce. Průměrná mzda kmenových zaměstnanců činila 22 245 korun. 

Městský úřad Sokolov - průměrný evidenční počet pracovníků činil 182,2 osoby s průměrnou 

  měsíční mzdou ve výši 25 102 koruny. Uvolnění členové zastupitelstva města  docílili 

  průměrné měsíční mzdy ve výši 59 784 koruny. 

 

 Všech šestnáct příspěvkových organizací zřízených městem v roce 2014 hospodařilo 

bezpro- 

 blémově, jejich hospodaření skončilo v kladných hodnotách. 

 

Auditorem bylo konstatováno, že při přezkoumání hospodaření města Sokolov za  účetní období 

roku 2014 bylo uzavřeno bez zjištěných chyb a nedostatků. 

Také zastupitelstvo města vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města Sokolov , a to bez 

výhrad. 

 

 

  

 

Školství, zájmová činnost, kultura 

 

 

 I pro školní rok 2014/2015 bylo Radou města Sokolova schváleno zřízení jedné přípravné 

třídy na základní škole ve Švabinského ulici. Tato škola převzala  aktivitu po zrušené škole v ulici 

Sokolovská, kde přípravné třídy fungovaly po dobu sedmnácti let s velmi pozitivními výsledky. U 

některých sociálně znevýhodněných dětí došlo k úplnému vyrovnání jejich vývoje a mohly pak 

nastoupit do běžné školní docházky. 
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Z důvodu zvýšeného počtu dětí byla také radou města udělena výjimka z nejvyššího počtu žáků u 

jedné třídy v Základní škole Běžecká a celkem v pěti třídách Mateřské školy Vrchlického a Marie 

Majerové. 

Zastupitelstvem města Sokolova byla schválena mimořádná finanční dotace Západočeské univerzitě 

v Plzni a ISŠTE Sokolov na úhradu nákladů spojených s kurzy Univerzity třetího věku. 

Také letos vedení města poděkovalo za dlouholetou pedagogickou činnost vybraným pedagogům. 

Je příznačné, že to byly samé ženy: ze ZŠ Pionýrů Jaroslava Kudrlová, ze ZŠ Běžecká Alena 

Jiříková, dále Eva Ježková ze ZŠ Křižíkova, Edith Hlavsová z MŠ Vítězná a Lydie Petríková 

z Domu dětí a mládeže Sokolov. 

Rovněž kraj pamatoval u příležitosti Dne učitelů na pedagogy. Pamětní list hejtmana za dlouholetou 

práci v oblasti školství z našeho města obdržela Hana Jandíková, zástupkyně ředitelky Střední školy 

živnostenské Sokolov a in memoriam Věra Mikolášková, učitelka Základní umělecké školy 

Sokolov a Hana Suttá, vedoucí speciálně pedagogického centra v Sokolově.  

Speciálně pedagogické centrum bylo v Sokolově otevřeno v ulici K. H. Máchy a poskytuje 

individuální odbornou péči dětem s různým mentálním, zdravotním či sociálním znevýhodněním 

před nástupem do povinné školní docházky. 

 Od června letošního roku do 30. června 2015 funguje na školách projekt s názvem Rovné 

příležitosti a šance. Město na zkvalitnění služeb školákům a rodičům obdrželo dotaci, ze které 

uhradí činnost školního psychologa, logopeda, speciálního pedagoga a jeho asistentů, doučování, 

ale také speciální pomůcky a vybavení, které je pro tyto činnosti na základních a mateřských 

školách ve městě nutné pořídit. 

V tomto roce poprvé se Karlovarský kraj a hejtman Josef Novotný stali spoluvyhlašovateli setkání 

učňovské mládeže Machři roku. Akce se uskutečnila v našem městě na náměstí Budovatelů. 

Prezentovaly se zde čtyři desítky škol se širokou škálou řemesel. Tento projekt má zvýšit zájem o 

odborné učňovské školství. Pořadateli jsou společnost Česká hlava a Asociace krajů české 

republiky. 

 

 

Integrovaná střední škola technická a ekonomická 

 

 Integrovaná škola je nejmodernější školou Karlovarského kraje pro výuku technických i 

ekonomických oborů. Se svými obory strojírenství a elektrotechnika se zapojila do projektu 

Pospolu, který připravilo MŠMT. Projekt spojil tuto školu, SPŠ Ostrov, a SOŠ a SOU Nejdek se 

sociálním partnerem WITTE Automotive Nejdek. Studenti i vyučující absolvují praxi přímo ve 

firmě a ověří si tak metody výuky. 

Škola v únoru uspořádala den otevřených dveří, pozornost rodičů i vzbuzení zájmu žáků o studium 

na této škole jistě upoutala přehlídka oborů, která proběhla v říjnu v sokolovské sportovní hale. Na 

akci s názvem Kam po základní škole se prezentovali i zástupci regionálních zaměstnavatelů, 

finančně akci podpořil kraj i město Sokolov. O absolventy školy projevuje zájem firma WITTE, 

Sokolovská uhelná, Svatavské strojírny, Kornet, EPT Connector. Svatavské strojírny dokonce 

připravily zajímavý stipendijní program se čtyřletým závazkem a bonusem až 120 tisíc korun. O 

šikovné a schopné studenty projevila zájem firma Sostroj, která se opět vrací na trh. Schopní jedinci 

na škole získávají stipendium, výhodou je i možnost získání přivýdělku za produktivní práci. 

Ani této škole se však nevyhýbají problémy. Jedním z nich je nedostatek žáků, škola má zájem i o 

zapojení většího počtu dívek do studia technických oborů. Zázemí školy má všechny předpoklady 

pro kvalitní výuku, vznikla zde moderní technická knihovna, která bude do budoucna určena i 

veřejnosti. Sloužit bude také studentům Fakulty strojní ZPČU. 
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Od září byl nově otevřen studijní obor Informační technologie, na žáky zde čekalo 200 nejnovějších 

počítačů, kvalifikovaný pedagogický sbor, interaktivní tabule, specializovaná laboratoř. Prostě 

špičkové vybavení. 

Zkušenosti získávají žáci i mimo školní výuku. Navštívili letos Národní technické muzeum v Praze, 

které prolezli od sklepa až po střechu. Neméně studenty nadchla návštěva Technického muzea 

v německém Mnichově, které je největším  technickým muzeem v Evropě. Ve spolupráci 

s Dopravní fakultou ČVUT studenti prvních ročníků absolvovali přednášky na téma doprava, 

robotika, informační technologie i fyzika při svém pobytu v Děčíně a Drážďanech. 

Studenti stavebních oborů se v září podívali na mezinárodní stavební veletrh FORARCH 2014 

v Praze – Letňanech. 

Jazykové vědomosti si letos studenti jeli ověřit do Londýna, kde kromě nejslavnějších památek 

navštívili třeba fotbalový stadion Chelsea. Sedmidenní pobyt v hostitelských rodinách jejich 

znalosti angličtiny plně prověřil. 

 V listopadu proběhl již 40. ročník podzimního studentského pochodu Nejdek - Bublava – 

Kraslice.  Trasa měla několik délkových variant a celkově se pochodu zúčastnilo více než 150 

účastníků. 

 Velmi pěknou akcí byl celoškolní turnaj v sálové kopané, kterého se zúčastnily týmy téměř 

všech tříd školy. Celou školu do pohybu se podařilo uvést organizátorovi celé akce, panu učiteli 

Mgr. Rostislavu Kurfürstovi. 

 Jako každý rok na tři sta studentů a pedagogů školy uspořádalo tradiční majáles. Hlavní rej 

masek proběhl ve velkém sále Městského domu kultury v Sokolově. 

 K 25. výročí sametové revoluce uspořádala škola interaktivní výstavu věcí, které byly 

vyrobeny před rokem 1989. Na konci roku se všichni sešli pod vánoční jedlí před školou. Společně 

zde ve třech jazycích zazpívali koledy, byly předány odměny za výzdobu tříd a za hrdinské činy. 

Jedním z nich bylo sebraných 160 tisíc víček z PET lahví na podporu léčby malého chlapce. 

 Studenti školy vydávají školní časopis s názvem Voice, který od letošního školního roku 

vychází s novým designem. Do tvorby časopisu je zapojeno celkem sedm redaktorů a tři 

fotografové. Tým tvoří také editorka a webmaster. V soutěži Asociace neziskových aktivit 

Karlovarského kraje tento časopis ve své kategorii skončil na druhém místě. 

 

V budově školy vzniklo odloučené pracoviště Strojní fakulty Západočeské univerzity Plzeň. 

V letošním roce studium zahájilo 56 studentů, bakalářské kombinované studium je tříleté, 

navazující magisterské budou muset zájemci absolvovat v Plzni. Aby nebyli zájemci v Sokolově 

vyčerpáni, uvažuje se pro školní rok 2015/2016 s otevřením prvního ročníku fakulty 

elektrotechnické. 

 

 

Gymnázium a Krajské vzdělávací centrum Sokolov 

 

 U této školy mě zaujal vznik studentského zastupitelstva města. Projekt Municipalita III. 

vznikl v partnerství se sdružením Mladí demokraté. Studenti se zformovali do čtyř fiktivních 

politických stran a po úvodním seznámení se s jednacím řádem městského zastupitelstva se sešli 

v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu v Sokolově, kde proběhlo vlastní jednání. Jako 

poradci se ho zúčastnili volení zástupci města, kteří ocenili vysokou úroveň studentů.  

Členové studentského zastupitelstva při vánočním setkání seniorů nabídli svoji pomoc např. při 

doprovodu k lékaři, při organizaci kulturních či jiných akcí, nebo jen při potřebě nebýt sám. 

Na sokolovském gymnáziu proběhl cyklus přednášek s názvem Senioři  na GYMSO. Tento projekt 
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 vznikl ve spolupráci gymnázia, Městské policie a města Sokolova. Velký úspěch měla druhá 

přednáška s tématem Pochody smrti a pracovní tábor ve Svatavě. Přednášející Vladimír Bružeňák 

svými znalostmi přítomné přímo uchvátil. Také další přednáška na téma Názvy a etikety na 

výrobcích v podání Moniky Vermachové měla u seniorů pozitivní ohlas. 

Téměř do posledního místa byla obsazená aula gymnázia při besedě s televizní moderátorkou 

Danielou Písařovicovou, kterou v GYMSO uspořádal Český novinářský klub. 

 V říjnu proběhl v aule školy první ročník pěvecké soutěže Gymso Cantat, který pro studenty 

sokolovského gymnázia připravil pěvecký sbor GymsoChoir Sokolov se svou sbormistryní Ivetou 

Poslední, ve spolupráci se Spolkem přátel gymnázia a spolkem Vivat Musica. Vítězkou s největším 

počtem bodů se stala patnáctiletá Lucie Večeřová. Smyslem soutěže je vyhledávání talentů a 

rozvíjení zájmu o hudbu a zpěv. 

 Na gymnáziu proběhlo jedno z oblastních kol v pIšQworkách, jehož hlavním pořadatelem je 

občanské sdružení Student Cyber Games. Soutěž probíhá pod záštitou MŠMT a všech krajů České 

republiky. 

 V rámci celokrajské sbírky Bílá pastelka utržili za prodej pastelek studenti sokolovského 

gymnázia přes jedenáct tisíc korun, což je nejvyšší konto v rámci kraje. Studentkám, které se na 

akci podílely, za tuto pomoc nevidomým a slabozrakým přišly osobně poděkovat zástupkyně 

sokolovského TyfloCentra. 

 V rámci projektu MŠMT Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v 

Karlovarském kraji studenti gymnázia spolupracovali při motivačních odpoledních se žáky 

sedmého a osmého ročníku SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice. Prožitá odpoledne ve fyzikální, chemické a 

přírodopisné laboratoři byla oběma stranami velmi kladně hodnocena. 

 

 

Střední škola živnostenská Sokolov 

 

 Tato škola pořádala letos v pořadí již šestý veletrh fiktivních firem. Veletrhu se zúčastnilo 

celkem třicet firem, z nichž tři byly až ze Slovenska. Akce proběhla v prostorách Městského domu 

kultury v Sokolově. V průběhu veletrhu se návštěvníci seznámili i s učebními a studijními obory 

školy, proběhla zde soutěž oborů cukrář a kuchař. 

 Tomuto veletrhu předcházela účast školy na Kontraktačním dni Vyšegradské čtyřky 

fiktivních firem v Šaĺe na Slovensku. Naše fiktivní firmy Zajda, s. r. o. a Hvězdné ženy, s. r. o. zde 

získaly 2. místo a prestižní ocenění Cena sympatie.  

 Žáci oboru kuchař – číšník se zúčastnili 5. regionální soutěže ve stolování v Domažlicích. 

Mezi osmi soutěžícími týmy sokolovské družstvo ve složení Jan Lindner, Nikola Vaculovičová, 

Luboš Červeňák a Henrieta Nocarová získalo první příčku. 

 Střední škola živnostenská připravila projekt příhraničních stáží s názvem Mobilitou ke 

zvýšení prestiže odborného vzdělávání. Projekt je zaměřen na učební obory truhlář a cukrář.  Na 

čtrnáctidenních stážích doprovází čtyři žáky učitel odborného výcviku. Letos to byli truhláři, kdo 

získali po absolvování stáže Europass Mobility, což je mezinárodně uznávaný doklad na trhu práce. 

 Pro obory cukrář a truhlář živnostenská škola letos otevřela pracoviště i zájemcům z řad 

široké veřejnosti. V rámci projektu UNIV 3 se jedná o program Výroba restauračních moučníků a 

Dělník výroby drobných dřevěných výrobků. Lze v nich získat osvědčení o profesní kvalifikaci. Pro 

účastníky je toto vzdělávání zdarma. 

Zajímavostí je, že obory truhlář, pekař a dřevařská výroba jsou podporovány motivačním a 

prospěchovým stipendiem. 
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Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova, s. r. o. 

 

 Tato škola s širokým rozsahem výuky dětí, počínaje předškoláky a konče maturanty, 

organizuje i velké množství mimoškolních aktivit. Pořádá řadu charitativních projektů formou 

spolupráce se zařízeními, která poskytují sociální služby svým klientům. Letošním úspěšným 

projektem byla spolupráce s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Sokolík Sokolov. 

Velký zájem byl o příměstský tábor, jehož tématem byla Voda jako přátelské prostředí. 

 S názvem Dive Deep tábor proběhl pod vedením zkušené lektorky anglického jazyka L. 

Niebauerové a trenérky plaveckého oddílu R. Krčkové. Konal se střídavě ve škole a v sokolovském 

krytém bazénu. Plavání i angličtina byly pro děti přínosem. 

Starší studenti se zapojili do projektu Příběhy bezpráví, pořádaného v rámci festivalu Jeden svět. 

Věnován byl 25. výročí sametové revoluce. Studenti na dané téma zpracovali vlastní referáty a 

projekt pak zakončila beseda s přímými účastníky revolučních akcí v Praze a na území našeho 

okresu. 

Žáci 9. třídy této školy David Sokol a Vojtěch Čavojský postoupili do finále Logické olympiády, 

pořádané Mensou ČR. 

 Velmi zajímavou akcí byla návštěva královny Hey Rapu, kulturní ambasadorky 

Velikonočního ostrova na rok 2014. Stala se jí po vítězství v soutěži Tapati. Její návštěva na škole 

proběhla za přítomnosti novinářů, rodičů, televize i zástupců města. 

 

 

Některé zajímavosti ze sokolovských základních a mateřských škol: 

- Základní škola v ulici Pionýrů se již letos připravuje na oslavy padesátého výročí svého trvání, 

které vyvrcholí 5. září příštího roku školní akademií v divadle Městského kulturního domu 

v Sokolově. Škola se zapojila do projektu Příběhy bezpráví, kde letos v rámci Měsíce filmu byla 

připravena nabídka filmů dokumentujících události před a po sametové revoluci před dvaceti pěti 

lety. 

Díky finančnímu příspěvku města škola zmodernizovala knihovnu, kde čtenáři z řad žáků, ale i 

učitelů naleznou příjemné prostředí pro četbu i výuku. 

Červnový výlet děti prožily ve westernovém městečku Krapice u Františkových Lázní. A byl to den 

plný zážitků i nových zkušeností. 

- Základní škola v ulici Rokycanova  - při příležitosti svého 120. výročí trvání škola představila 

výstavu z dobových fotografií, žákovských prací a fotografií pořízených k výročí školy. V den 

konání oslav Hornického dne škola během pěti hodin shromáždila 783 bývalých žáků, čímž 

překonala dosavadní český rekord u agentury Dobrý den z Pelhřimova, který dosud držela ZŠ 

Kryry. Autorkou nápadu je zástupkyně ředitele Petra Šišková, která celou akci připravila a 

zorganizovala. Připraveny byly soupisy absolventů za posledních 50 let. Za ta léta školu 

absolvovalo zhruba 4 500 žáků. Zajímavostí je, že k akci zodpovědněji přistupovaly starší ročníky 

absolventů, ti mladší přiběhli na poslední chvíli. Nejstarší absolvent byl narozen v roce 1931. 

Centrálka vyhrála ve vědomostní soutěži žáků škol Hravě o Sokolově, která se konala v 

sokolovském domě dětí. Škola se také úspěšně zapojila do pilotního šetření mezinárodního projektu 

TIMMS 2015, který zjišťuje znalosti žáků čtvrtých ročníků v matematice a přírodních vědách. Z 36 

testovaných škol se centrálka umístila v matematice na devátém místě, v přírodovědě obsadila 

čtvrté místo. Celkově byly znalosti dětí hodnoceny jako nadprůměrné. Pro školu je to velmi dobrá 

vizitka. 

I tato škola se zapojila do akce na podporu léčby malého Františka. Akce Ponožkový den, při němž 

děti, jejich rodiče i zaměstnanci šili z ponožek plyšové pejsky, vynesla prodejem těchto výrobků 



téměř patnáct tisíc korun. 
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Díky paní učitelce Petře Šiškové vznikl na této škole projekt Čteme společně, při němž děti 

předčítají seniorům, žáci druhého stupně žákům prvního stupně a ti pak předškolákům. Učí se tak 

nejen číst, ale i navazovat vztahy mezi generacemi. 

- Základní škola v ulici Běžecká – deset žáků a dva učitelé této školy se zúčastnili mezinárodního 

setkání v rámci programu Evropské unie Comenius – partnerství škol. Tentokrát navštívili 

maďarské město Orosháza. Projekt nese název Golden hands of Europe se zaměřením na tradiční 

regionální řemesla. Komunikačním jazykem je angličtina. Učitelé se v říjnu zúčastnili setkání 

v Praze a v příštím roce čeká školu návštěva polské vesnice Pinczyce. 

Ocenit je nutné aktivitu školy, při níž 27 žáků druhého stupně v rámci celostátního projektu 72 

hodin uklidilo zahradu v Domě seniorů v Dolním Rychnově. 

- Základní škola v ulici Švabinského – nebývalého úspěchu dosáhly basketbalové týmy děvčat i 

chlapců v basketbalové soutěži And one cupu, který proběhl v sokolovně pražského Žižkova. 

Chlapecký tým zde obsadil druhé místo, děvčata se umístila na příčce třetí. Spokojeni byli i trenéři 

Lukáš Šnobl a Jan Vokáč. 

Pod vedením třídní učitelky Marie Bláhové vyhráli žáci třetí třídy v celostátní soutěži Staň se 

záchranářem, která probíhala prostřednictvím dětského webu Alík.cz . Jejím tématem byla Ochrana 

člověka za mimořádných okolností. 

Učitelky němčiny Brigitte Havelková, Iva Vacková a Haná Plachá nacvičily se stovkou 

sokolovských dětí z třetích a sedmých ročníků muzikál Duhová rybka (Der Regenbogenfisch). 

Navštívily s ním Dörfles-Esbach u Weissenstadtu, kde s ním sklidily  velký úspěch. 

Již mnoho let funguje na škole divadelní kroužek, jehož vedoucí je Jitka Kačírková. Dvakrát do 

roka děti nacvičují různá recitační a pohádková pásma, která předvádějí svým spolužákům a 

rodičům. Vánočního představení se zúčastnily také děti ze Sokolíku. 

Už čtvrtým rokem podporuje škola vzdělávání adoptivního indického chlapce Abhisheka Kopally, 

který letos úspěšně navštěvuje pátou třídu. Chlapci ze školy si s ním dopisují v angličtině. 

V rámci další charitativní akce škola sběrem plastových víček přispívá na nákup kompenzačních 

pomůcek pro malého Davídka ze Starého Sedla. 

- Základní škola v ulici Křižíkova – škola se stala jednou z nejaktivnějších škol, když uspěla mezi 

550 školami z celé republiky v rámci Olympijského víceboje. Odměnou dětem byla návštěva 

olympioniků na škole. Deváťák Martin Turek dokonce vytvořil republikový rekord ve skoku 

z místa, když skočil 266 centimetrů. 

Ve výtvarné soutěži Hrajeme si s odpady, kterou pořádala společnost EKO-KOM a Karlovarský 

kraj, získala škola druhé místo. Tématem soutěže bylo vytvoření trojrozměrné postavy z kresleného 

filmu či seriálu s použitím odpadu z papíru, plastů nebo polystyrenu. 

- Dům dětí a mládeže – i v tomto roce není tomuto zařízení co vytknout. Jeho programy jsou 

využívány dětmi po celý rok. Samozřejmostí jsou prázdninové akce, příměstské tábory a akce o 

sobotách a nedělích, kterých se spolu s dětmi mohou zúčastnit i rodiče. Řada akcí probíhá i v rámci 

partnerství města Sokolova s německými městy Saalfeld a Schwandorf. Většina akcí je finančně 

podporována městem Sokolov. 

Velkou akcí byla oslava svátku dětí 1. června. Celodenním programem, kde proběhly zajímavé akce 

všech možných žánrů,  provázel  radní Jan Picka. 

Velkou akcí, které se zúčastnilo přes 700 dětí z mateřinek, byla Školympiáda, jež proběhla v areálu 

domu dětí a mládeže a zahájila sportovní týden, při němž se rozhýbali školáci i předškoláci v celém 

Sokolově. 

Školympiáda byla nedílnou součástí sokolovského Týdne v teniskách. Podobná akce neproběhla 

nikde v republice. Při červnové akci Týden v teniskách sportovaly všechny generace. Zapojili se 

senioři, handicapovaní občané, studenti, školáci, předškoláci. Téměř celou akci se podařilo 
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 zafinancovat sponzorsky a částečně fondem prevence kriminality mládeže. Maskotem akce byl 

sokol v teniskách 

- Mateřské školy – letos od září město umožnilo ve všech sedmi mateřských školách umístění již 

dvouletých dětí, po němž v posledních třech letech byla ze strany maminek velká poptávka. Město 

zainvestovalo téměř dva miliony do budov a vybavení mateřských škol, byly nakoupeny hračky a 

učební pomůcky pro menší děti, všechny školky získaly nové protipožární dveře, v ulici Pionýrů 

byl zrekonstruován bývalý školníkův byt na nové oddělení právě pro dvouleté děti. V září tak do 

školek mohlo nastoupit 78 dvouletých dětí, přednostně ze Sokolova. 

Mateřská škola Barevný klíček ve Vítězné ulici pořádala Netradiční olympiádu, které se zúčastnilo 

osm pětičlenných týmů ze sokolovským mateřinek a jeden tým z německého Oelsnitz.  Sportovní 

akci, při níž se některé děti dostanou do tělocvičny vůbec poprvé, pořádá  tato mateřinka každý 

podzim. A díky finanční podpoře města odcházely děti s medailemi a dárky, které mohou využít ve 

svých školičkách. Heslem sportovního odpoledne bylo Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 

Tato mateřská škola se zúčastnila finále celostátní soutěže Mateřinka, které proběhlo letos 

v Toužimi. Vystoupení Hastrmanská s dětmi nacvičila paní učitelka Jana Endyšová. 

Mateřská škola v ulici Marie Majerové s třídou Žabek navštívila sociálně terapeutické dílny 

chodovské Mateřídoušky. Děti si zde mohly vyzkoušet pracovní činnost, seznámily se zde s klienty 

dílny, kteří na oplátku přislíbili návštěvu ve školce. 

To třída Kočiček z Mateřské školy v Alšově ulici poznala jinou pracovní činnost. Navštívila totiž 

pekárnu pana Baborovského v Dolním Rychnově. Každé dítě si zde mohlo upéci vlastní chléb. 

Cestou domů pak děti prožily krásné sportování na dětském hřišti na sokolovské Bohémii. 

 

 

Městská knihovna v Sokolově 

 

 Již v roce 2012 začalo město uvažovat o rekonstrukci prostor čítárny. A v letošním roce se 

tento plán podařil zrealizovat. O náklady ve výši asi jeden milion korun se město podělilo 

s Karlovarským krajem a vznikly zde nádherné, dá se říci multifunkční prostory s cihlovou 

podlahou, novým nábytkem, odděleným prostorem pro počítače. Navíc lze čítárnu během pár minut 

přeměnit na přednáškový sál. O víkendech čítárna slouží jako infocentrum pro návštěvníky zámku.  

Při rekonstrukci byla na sloupu za knihovnickým pultem objevena kresba bezhlavého sokolníčka, 

pocházející zřejmě z období, kdy zámek vlastnili Nosticové. 

V den znovuotevření čítárny se zde konala přednáška Petra Rojíka na téma jezero Medard, která se 

pro velký zájem  druhý den musela zopakovat. Tolik lidí projevilo zájem o okolí svého města! 

Během roku v knihovně opět proběhla řada zajímavých akcí. Hned na Valentýna zde zazněly 

milostné verše v podání Michaely Lindtnerové, kterou na kytaru doprovodil její manžel Martin.  

V březnu zde proběhlo oblíbené Čtení dětem, tentokrát s knihou Ivony Březinové Medvídek. 

Uskutečnily se semináře na téma Příběh = postava+zápletka, Události po vzniku republiky na 

Kraslicku, či Konflikty v partnerství ve světle východní moudrosti. Zajímavá byla i přednáška 

s názvem O Boženě Němcové bez tajností. 

Poslední pátek v květnu oživilo nádvoří zámku pohádkové soutěžení s doprovodem taneční skupiny 

DC Butterfly. 

Na období prázdnin knihovna opět připravila prázdninové čtvrteční vyrábění pro šikulky na rozličná 

témata. 

Hned počátkem září začal program i pro dospělé. První akcí byl workshop vyrábění z hmoty fimo 

technikou. Velký zájem byl o celodenní seminář Karolíny Metzové, lektorky Feng Shui, s tématem 

jak vyřešit rodinné trable. Šéfkuchař Petr Ocknecht v knihovně pobavil svým kuchařským uměním 
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 na téma Velký hmyzí večer, jehož speciality z říše hmyzu možná obohatí některé sokolovské 

kuchyně. 

Ve spolupráci se sokolovskou Základní uměleckou školou proběhla podzimní akce Uspávání 

broučků,  při níž děti shlédly pohádku Divadla Kapsa z Andělské Hory. 

Pro dospělé a seniory knihovna zorganizovala setkání s hercem a zpěvákem Josefem Zímou. 

Nejen pro publikum se zrakovým postižením bylo určeno zážitkové představení Cesta kolem světa 

za úplné tmy. 

V listopadu proběhl již osmý výtvarný seminář s malířem a ilustrátorem Adolfem Dudkem. 

Herci Lukáš Hejlík a Petra Bučková četli z knihy současného francouzského spisovatele Venoita 

Duteurtrea Holčička a cigareta v pořadu nazvaném LiStOVáNí. 

Sokolovské publikum v knihovně potěšila regionální hudební skupina Netřísk s pořadem Alchymie 

veršů. 

 I letos v říjnu knihovna umožnila zapomnětlivým čtenářům beztrestné navrácení 

vypůjčených knih. 

 

 

Muzeum Sokolov 

 

 O tom, že hornictví je srdeční záležitostí současného ředitele sokolovského muzea Michaela 

Runda, svědčí zejména jeho angažovanost při budování hornické památky - středověkého dolu 

Jeroným u Čisté. 

Z regionálního operačního programu Severozápad se podařilo získat téměř třináctimilionovou 

dotaci, která umožnila vybudování moderních vstupních prostor s pokladnou, sociálním zařízením, 

šatnou, sálem pro výstavy a přednášky, nové parkoviště. Samotný objekt, který svým vzhledem 

zcela zapadl do krajiny Slavkovského lesa, je vybudován ze dřeva a kamene. 

Nadále v samotné šachtě probíhají odvodňovací práce a průzkum dalších prostor, jejichž cílem je 

propojení stávajících štol s tzv. dolním Jeronýmem. Byly objeveny další chodby, jimž dominují dvě 

komory. V nich byly nalezeny zbytky staré výdřevy, čerpací potrubí, prastaré hornické želízko. 

Jedná se o zbytek středověkého nástroje, s nímž v podzemí Jeronýmu v 16. století horníci pracovali. 

Unikátní akcí, organizovanou v Jeronýmu, byla Netopýří noc. Po odpolední prohlídce dolu a 

přednášce v podání ředitele muzea Michaela Runda následoval večerní program. Do sítí odchycení 

netopýři byli zváženi, změřeni a okroužkováni. V sítích uvízlo celkem 49 netopýrů. Nejvíce byl 

zastoupen netopýr vodní, ušatý, velký a v jednom exempláři netopýr Brandtův. 

Všichni pak za pomoci návštěvníků byli vypuštěni. 

Důl Jeroným během letošního roku navštívilo více než pět set návštěvníků. 

 Nejen důl Jeroným v Čisté, také Štola č. 1 v Jáchymově byly tématem přednášky Michaela 

Runda uskutečněné v Královské mincovně v Jáchymově. Přednášející touto přednáškou pokračoval 

v cyklu Krušné hory – malé pohoří světového významu. 

 Velkým tématem, kterému se v letošním roce muzeum věnovalo, je 1. světová válka. 

Přednáška učitele sokolovského gymnázia Vladimíra Rozhoně Cesta k Velké válce proběhla 

v zimní zahradě sokolovského zámku. 

Zájem vzbudila unikátní výstava ke stoletému výročí vypuknutí války. Expozici tvořily ukázky 

výstroje a výzbroje, k nahlédnutí zde byl válečný deník, soubor pohlednic a fotografií z fronty. 

Výstava obsahovala i model zákopu s vojákem. 

Událostmi 1. světové války se prvořadě zabývá letošní první ročník časopisu Sokolovsko, který je 

k dostání v sokolovském infocentru  nebo přímo v muzeu. 
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Muzeum letos v sokolovském zámku uskutečnilo řadu zajímavých výstav. 

-Vývoj audiotechniky ve 20. století představila výstava Retro aneb Radiohistorie ze sbírek Antonína 

Petrželky. 

-Interaktivní výstava s názvem Šaty dělají (pra)člověka, kromě dobových oděvů obsahovala i 

informace o archeologické historii samotného zámku. 

-Výstava Katastrofy lidského těla představila voskové napodobeniny různých lidských genetických 

anomálií. Umělci při jejich tvorbě vycházeli ze skutečností. Někdy až zrůdně odlišní lidé skutečně 

žili a výstava vypráví i o jejich životě. 

-K dvacetiletému výročí spolupráce fotoklubu FOS Sokolov s fotokluby v blízkém německém 

příhraničí proběhl již patnáctý ročník dvou výstav fotografií se společným mottem Fascinace 

fotografií. První byla instalována v sokolovském zámku a byla putovní. Ze Sokolova se 

přestěhovala  do všech německých členských měst G7, Saalfeldu, Kulmbachu, Lübbenau, Plauen, 

Merseburgu a Filderstadtu. Druhá byla k vidění ve vstupní hale MDK Sokolov. 

 

 

Městský dům kultury Sokolov 

 

 Městský dům kultury prošel v minulých letech rekonstrukcí vnější fasády, každý rok 

proběhly opravy  vnitřních místností a sálů, tanečních zkušeben, sociálního zařízení, restauračních 

prostor. Co však tuto budovu ještě čeká, je generální oprava hlavního vstupu do budovy, včetně 

schodiště a balkonu nad ním. V letošním roce proběhla výběrová řízení, realizace by měla začít 

v březnu příštího roku. A bude se jednat o nemalou investici. 

Také kino Alfa si vyžádalo investici ve výši přes dvěstě tisíc korun. Byla pořízena nová verze 

kinoservru, která by měla být technicky postačující minimálně do roku 2036. 

 Po komunálních volbách, kdy současný ředitel Jan Picka přesedlal na starostovské křeslo, se 

vedení kulturního domu ujala současná dramaturgyně PhDr. Jana Fefferová, která byla pověřena 

vedením až do doby vypsání výběrového řízení na obsazení postu ředitele Městského domu kultury 

v Sokolově. 

V souvislosti s volbami byla také  jmenována nová redakční rada Sokolovského Patriotu, jehož 

šéfredaktorkou byla jmenována Bc. Monika Zimová, vedoucí Sokolovského infocentra. 

Nutno dodat, že tento sokolovský měsíčník má velmi vysokou úroveň, obsahuje aktuální informace 

ze sportu, kultury, z činnosti města a jeho organizací a je velmi čteným periodikem. 

Jako dobrý počin hodnotím provoz Sokolovského infocentra, které poskytuje informace o celkovém 

dění ve městě. Je navštěvováno nejen tuzemskými a zahraničními turisty, služeb využívají i místní 

občané, protože zde probíhá předprodej na akce nejen ve městě, ale v celé republice, lze zde 

zakoupit mapy, cyklomapy a zajímavé publikace. 

I za cenu nižších příjmů se vedení kulturního domu rozhodlo uzavřít tento kulturní stánek akcím 

pochybných prodejců, kteří vnucovali zboží zejména seniorům. Tento zákaz platí nejen pro 

kulturní, ale i pro restaurační zařízení. Dům kultury tak navázal na ustanovení městské vyhlášky, 

která od října loňského roku zakazuje ve městě podomní a pouliční prodej, s výjimkou povolených 

veřejných sbírek. 

Novinkou pro majitele chytrých mobilních telefonů je možnost bezplatného stažení aplikace Turista 

v mobilu, která poskytuje informace o kulturních akcích, turistických trasách, telefonních číslech, 

informace o městě apod. 

I v tomto roce proběhla v kulturním domě plesová sezona. Tradičně již měly dobrou úroveň 

Reprezentační ples města, Reprezentační ples Sokolovské uhelné, ples Policie ČR. 

 



 

 

- 21 - 

 

 

 Uskutečnila se řada maturitních plesů, Dětský maškarní karneval, Farní ples či Jarní ples Taneční 

školy Petra Macháčka. Prostě,  bylo kde tančit! 

Rok 2014 byl opět velmi úspěšný pro taneční skupinu Mirákl, která opět patří ke světové špičce. 

Zlatou medaili, tedy titul mistrů světa, získala nejmladší kategorie Mini Kids s vystoupením Hej Ha 

Husy! ve tvrdé konkurenci na pražském  mistrovství světa v disciplíně show dance. 

V polských Mikolajkách na mistrovství světa disciplín jazz a modern dance získala dětská kategorie 

s vystoupením Rockové panenky stříbrnou medaili. 

Z třídenního maratonu Mistrovství České republiky v uměleckých tanečních disciplínách získali 

tanečníci a tanečnice deset mistrovských a deset vicemistrovských titulů, což se v historii souboru 

podařilo poprvé. 

Téměř do posledního místa zaplnila divadlo kulturního domu exhibice tanečního souboru Mirákl, 

kterou se po svých úspěších představil sokolovskému publiku. A opravdu bylo na co koukat! Mohli 

jsme shlédnout téměř všechna představení, s nimiž Mirákl na soutěžích bodoval. 

Soubor pamatuje i na charitu. V době tréninkového nasazení před mistrovstvím světa se tanečnice 

Miráklu zapojily do focení kalendáře Jany Mensatorové, v němž se snoubí ženskost tance 

s mužností hokeje. Výtěžek z prodeje bude věnován Krajskému dětskému domovu pro děti do 3 let. 

I taneční skupina Glamour Sokolov pod vedením Jany Anderlové zabodovala. V kategorii dětí 

v disciplíně parketové taneční kompozice svým druhým místem získala postup na mistrovství 

republiky. Tato skupina se pravidelně zúčastňuje akcí v partnerském Schwandorfu. Letos to bylo při 

vyhodnocení schwandorfských sportovců. 

Při Městském domě kultury v Sokolově působí Taneční škola Petra Macháčka a taneční studio Jana 

Ondera. Zatímco první organizuje taneční školu pro děti, Jan Onder s partnerkou Lucií Hunčárovou 

vedou taneční kurzy pro dospělé. Tento pár se umístil na druhém místě při 22. ročníku mezinárodní 

taneční soutěže Grand Prix v Chebu v latinsko-amerických tancích. 

V poslední květnový den se konalo setkání bývalých i současných členů tanečních kolektivů 

Městského domu kultury v Sokolově k šedesátiletému výročí sokolovského tance. Na setkání 

nechyběl nestor tance Josef Kábrt. 

Pestrým programem se může pochlubit městské divadlo. Zájem o divadelní představení dokládá 

množství předplatitelů, které se již v letošním roce přiblížilo třem stům. Také pro divadelní sezónu 

2014/2015 byl připraven velmi zajímavý divadelní repertoár s účastí předních pražských umělců. 

Prostory sokolovského divadla rozeznělo Jazzové jaro, v němž se představily regionální big bandy. 

Byl mezi nimi i sokolovský Big Band MDK. Součástí Jazzového jara 2014 byla soutěž O mladého 

moderátora 2014. 

Ve spolupráci s občanským sdružením Jazzový kruh odstartoval v Hudebním klubu M městského 

domu kultury jedenatřicátý ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazzfest. Druhým koncertem 

byl Slet bubeníků 2014, konaný v sokolovském divadle.  

 

I sokolovské Divadlo bez zákulisí srší aktivitou. Kromě několika divadelních premiér letos  herci 

tohoto amatérského souboru zorganizovali již dvanáctý ročník  oblíbené divadelní přehlídky 

Sokolovská čurda. 

Co však je nutné ocenit, je zapojení souboru do nadačního fondu Hrajeme o život. Svým 

benefičním vystoupením podpořili nemalou finanční částkou náročnou léčbu v protonovém centru 

svého divadelního kolegy Františka Zborníka, který je v Sokolově znám jako lektor Sokolovské 

čurdy. 

Novinkou Divadla bez zákulisí je čtení veršů s názvem Láska a jiné nemoci, další s názvem Verše 

s vůní kávy v kavárně Štístko v domě kultury. 
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Také loutková scéna MDK ožívá. Koncem roku zde bylo plně obsazeno při představení souboru 

Kahánek z Habartova. 

A ještě něco o divadelním souboru Konvalinky. Ten v sokolovském divadle zazářil lednovou 

premiérou situační komedie Spolužáci. 

 Sokolovská Alfa letos nabídla sokolovským divákům přímý přenos závěrečného 

ceremoniálu filmového festivalu v Karlových Varech  včetně projekce filmu Divoké historky. 

Velmi úspěšné jsou úterní dopolední filmová představení nejen pro seniory. Za poloviční vstupné je 

zde možné zhlédnout i některá premiérová představení. Zájem je zejména o českou filmovou 

tvorbu. 

Letošní Filmový víkend pořádaný Filmovým klubem Alfa Sokolov sklidil velký úspěch. Zúčastnilo 

se více než tisíc diváků a zájem byl nejen o filmy, ale také o výstavu filmových plakátů a nedělní 

dílničku pro děti. 

V listopadu v Alfě proběhla přehlídka hororů s názvem Filmový masakr. 

Letošní ročník filmového festivalu Film Sokolov byl zasvěcen tématu Chyba. Nabídl mnoho filmů, 

přednášek, novinkou bylo pop-up kino, což je projekce kratších snímků přímo v ulicích města. 

Tradičním festivalům se vymykalo i jeho zakončení. Účastníci se vydali na nedělní výlet po stopách 

krás Sokolovska. Vstup na program festivalu byl zdarma. 

 

 Hudbou žil Sokolov i na jiných místech než v sokolovském kulturním domě: 

- na hřišti u sportovní haly proběhl III. Festival romské hudby a tance s turnajem v malé kopa- 

  né. 

- Folková loděnice letos proběhla za velké nepřízně počasí. Přesto se v loděnici u řeky Ohře 

  sešlo značné množství fanoušků folku  včetně starosty a radních města. 

- v oddechovém parku Bohémie proběhl nultý ročník nového hudebního festivalu Soko-fest. 

  Hudební skupiny hrající v různých hudebních stylech si na závěr zajamovaly. 

- sokolovská formace Glajstr Duo ve složení Filip Koryta a Zdéňa Mihulka zvítězila v soutěži 

  Mladá krev, která proběhla v rámci festivalu Živá ulice v Plzni. Jejich porno-popový projekt 

  měl velký úspěch. 

  Filip Koryta zaznamenal i další úspěch. Zvítězil v celostátní literární soutěži s názvem Má- 

  chovou stopou. Básně a texty písní píše tento umělec již od dětství, rozsáhlejším textům se 

  začal věnovat na sokolovském gymnáziu. Jeho vítězná povídka Čekat je umístěna na  

  facebookových stránkách projektu. 

 

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského 

 

 Po celý rok byl klášterní kostel využit. Kromě koncertů a výstav byl ve vybraných termínech 

klášter místem, kde si své ano řekli novomanželé. 

Z výstav vybírám ty nejzajímavější: 

- společně s představením pražského divadla Ypsilonka s názvem Vdova proti své vůli, jehož 

originální výpravu připravil Miroslav Melena, architekt a autor interiéru Městského divadla 

v Sokolově, proběhla v klášteře výstava o jeho díle. Kromě architektury se věnoval loutkařině a 

scénografii, byl uznávaným pedagogem na pražské DAMU, brněnské JAMU, na ČVUT v Liberci 

vedl ateliér architektury. Vernisáž výstavy uvedl Melenův syn Ondřej. 

- Proměny v proměnách je název výstavy malíře Jiřího Petrboka. Kurátorem výstavy byl Petr 

Vaňous, který spolu s autorem připravil výběr monumentálních obrazů, na nichž se staré symboly 

mění na nové aktualizované významy. 
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- Expozice Jedenáct představila díla žáků profesora a známého skláře Mariana Karla. Jedenáct 

absolventů ateliéru Sklo v architektuře při Vysoké škole umělecko-průmyslové svými díly vzdalo 

hold Karlovu pedagogickému působení. 

- výstava Podstata je v bizonovi česko-francouzského malíře Adalberta Khana z Paříže, vlastním 

jménem Vojtěcha Janyšky zaujala. Díla jsou oleje malované na plátno nebo dřevěné desky, při 

tvorbě umělce inspiruje  hudba. Vernisáž doprovodil koncert Kateryny Kolcové Tlusté.  

- říjnová výstava uměleckých fotografií aktů s trojrozměrným efektem Plastická žena představila 

díla všestranného fotografa Romana Sejkoty z Vodňan. Své umělecké akty vystavuje po celém 

světě. 

- Létající sloni je název výstavy soch a velkoformátových obrazů Michala Novotného, známého 

jako MICL. Autorovy obrazy připomínají komiksy, jeho moduly se dají složit do příběhu, z něhož 

lze vycítit imaginaci a radost. 

- v předvánočním čase hostil klášter putovní přírodovědnou výstavu Stvoření Libora Votočka, 

kterou doprovázelo promítání filmů a populárně-vědecké audiovizuální přednášky v prostorách 

sboru církve adventistů na Šenvertě. 

- již tradičně do Sokolova zavítala fotografická výstava FOS Sokolov představující město Sokolov a 

německý Saalfeld. 

 

 Kromě každoročních adventních koncertů, z nichž upoutalo zejména vystoupení skupiny 

zpěváků a instrumentalistů Linha Singers, koncert komorního smíšeného sboru Gaudium Cantorum 

a koncert nevidomých a slabozrakých s nevidomým zpěvákem Radkem Žaludem, přivedl do 

kláštera diváky také benefiční koncert plzeňského gospelového souboru Touch of gospel. Výtěžek 

ze vstupného byl opět ve prospěch nemocného malého Františka. 

 

 

Krátce o některých dalších tradičních akcích: 

 

Osobnost města Sokolova 2013 

 

 Letošní vyhlášení výsledků ankety Osobnost města Sokolova 2013 bylo konáno společně 

s vyhlášením nejlepších sportovců okresu Sokolov. Konalo se v divadle Sokolovského Městského 

domu kultury. O kulturní program se postarala taneční skupina Mirákl a violoncellisté Viktorie 

Kubálková a Pavel Mašek. 

Slavnostní vyhlášení ankety bylo letos obohaceno o medailonky jednadvaceti nominovaných. 

Autorem minutových medailonků byl Petr Troníček. 

 

Kategorie Osobnost města, cena za celoživotní přínos pro město: 

cenu obdržel PhDr. Vladimír Bružeňák – historik, pedagog sokolovského gymnázia, autor několika 

knih o válečné historii na Sokolovsku 

 

Kategorie sport- mládež do dvaceti let 

– Markéta Vondroušová – třetí hráčka evropského tenisového žebříčku do čtrnácti let  

             - dospělí, jednotlivec, kolektiv 

- HC Baník Sokolov – A družstvo mužů 
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Kategorie kultura a školství  - žák nebo student, účast v celostátních soutěžích 

 - Anna Matoušková – první místo v celostátní výtvarné soutěži     

  - jednotlivec, kolektiv, realizace významné akce 

 - Mgr. Brigitte Havelková, Hana Plachá, Mgr. Iva Vacková – třetí místo v soutěži 

   Šprechtění  

 

 

Hurá prázdniny – soutěž ohňostrojů 

 

 Touto akcí se Sokolov loučil se školním rokem 2013/2014. A loučil se opravdu pořádně. Již 

v pátek 20. června v odpoledních hodinách v areálu Bohemia vystoupilo šest hudebních seskupení, 

převážně metallového, punkového, rockového či funkového žánru, zakončené v pozdních nočních 

hodinách laserovou show. 

Sobota začala kočárkyádou na bruslařském oválu a dopoledními dětskými atletickými závody na 

stadionu u sportovní haly ISŠTE. Sportování pokračovalo prvním sokolovským čtvrtmaratónem, 

který na startu přivítal 240 běžců od juniorů až po padesátníky.  

Zde si neodpustím ocenit aktivitu netrénovaného místostarosty Karla Jakobce, který na 

kolečkových bruslích absolvoval běh se synem Kájou v kočárku a pak ještě absolvoval maratón. 

Odpolední program byl naplněn hudebními vystoupeními, programem Rudy z Ostravy a Marka 

Ztraceného.  

Vyvrcholením pak byla soutěž ohňostrojů, při níž svůj ohňostroj předvedla jedna polská firma, dvě 

pražské  a kraslická firma Pyrock. 

Novinkou soutěže byl požadavek: první dvě minuty efektů provést na znělku někdejšího festivalu 

politické písně Jen řekni Sokolov a ozve se ti píseň. Mezi třiceti tisíci diváků se našli i takoví, 

kterým tato píseň vadila. Pořadatel akce Marek Kříž ji však vybral právě proto, že je jedinou písní, 

která zpívá o Sokolovu. Myslím, že tato myšlenka neměla nikoho urazit. 

Po celý den bylo účastníkům k dispozici velké množství stánků s občerstvením a kolotoče. 

První ročník  soutěže proběhl již v roce 2005, letos na ni radnice uvolnila 650 tisíc. 

 

Festival uprostřed Evropy 

 

 Mezinárodní příhraniční přehlídka klasické, jazzové, etnické hudby a výtvarného umění 

letos koncem června zavítala do sokolovského klášterního kostela sv. Antonína Paduánského 

vystoupením excelentního bratislavského souboru tradiční židovské hudby Pressburger Klezmer 

Band. 

Festival proběhl na sedmdesáti místech podél stran česko-německé hranice. Mottem letošního 

ročníku bylo:  Zpěv je mateřštinou lidstva. 

 

 

Rozsvícení vánočního stromu v Sokolově 

 

 V letošním roce tato tradiční akce proběhla  první adventní neděli. Oblíbený adventní trh 

s ukázkami vánočních zvyků a tradiční polévkou z rukou radních zdarma  letos obohatilo 

vystoupení sokolovských mateřských a základních škol s fanfárami hudebníků Základní umělecké 

školy v Sokolově a vánoční divadelní hra v podání agentury Armiger . 

Na dobovém tržišti bylo k vidění pouštění lodiček, zdobení perníků, lití olova, krájení jablek a další 

vánoční zvyky, to vše za zvuku jarmarečních písní skupiny Fellner a Helmer. 

Své výrobky převážně s vánoční tématikou zde návštěvníkům nabízely stánky neziskových 



organizací ve městě. Akce to byla opět velmi zdařilá a hojně navštívená. 
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Mikulášská jízda 

 

 Původně to byla akce pro padesátku lidí a jeden historický motorový vláček.  

Motorák časem nahradila parní lokomotiva a z akce se během dvaceti let stala největší akce svého 

druhu v republice, kterou každoročně navštíví až tři tisíce lidí, převážně rodin s dětmi. 

Až do 7. ročníku trasa končila v Rotavě, do Hřeben se Mikulášská jízda přesunula osmým 

ročníkem. Organizátorem je pan Robert Koutný, postupně se do akce zapojila obec Josefov, 

ochránci přírody z Chodova, nadace hradu Hartenberg, ale i další obce kolem tratě do Kraslic. 

Lokomotivě se říká Šlechtična, byla vyrobena v plzeňské Škodovce jako model 475.111v  roce 

1947. 

Letošní dvacátý ročník nabídl návštěvníkům peklo v nádražní budově v Hřebenech a další po cestě 

podhradím k hradu Hartenberg. Na Cikánském dvoře, přejmenovaném na Pohádkový dvůr, a na 

nádvoří hradu čekal na návštěvníky kulturní program s vystoupením hudebního souboru ZUŠ, 

skupiny Cavalla Canor s hudbou období gotiky a renesance, Divadlo z Bedny pana Pohody. 

Na Mikulášskou jízdu je nutné se připravit včas, jízdenky jsou kupovány po stovkách. A vůbec 

nezáleží jak bude, do pekla se jezdí za každého  počasí! 

 

Svatý Valentýn v Sokolově 

 

  Tato dříve opomíjená akce se i v Sokolově stává tradicí. Letos Most lásky doznal změn. 

Bylo natřeno zábradlí, přibyla lanka na zavěšení zámků, most lemovaly citáty o lásce. 

V tento den, který je svátkem zamilovaných, přišlo na most hodně zamilovaných párů, které na 

zábradlí připevnily zámek a klíč vhodily do řeky jako partnerskou petlici věrnosti. I datum bylo 

zajímavé, akce byla zahájena 14. 2. ve 14.02 hodin. Místní básnířka Lisa Gaman zde přečetla pár 

veršů poezie, přítomní obdrželi pamětní listy. Nechybělo ani něco na zahřátí. 

 

 

Hornická pouť 

 

 Jedna z největších událostí roku tentokrát pulsovala doslova celým městem. Kulturní 

program se odehrával od Starého náměstí přes přilehlé ulice a náměstí Budovatelů až na areál 

Bohémie. Mimořádně byla otevřena návštěvníkům hrobka Nosticů, v klášteře vystoupil pěvecký 

sbor La Dolce Vita Sokolov. Na Starém náměstí občerstvení poskytovaly národnostní menšiny. 

V nabídce byla jídla běloruská, maďarská, romská, ruská, slovenská, německá, ukrajinská, 

vietnamská a pochopitelně i česká. 

Staročeské tržiště nabídlo ukázky paličkování, předvedl se Český svaz včelařů, okupován byl pivní 

stan sokolovského minipivovaru Permon. Nechyběla prezentace infocenter Karlovarského kraje, 

své výrobky prodávali klienti občanského sdružení Zdraposo a Chráněné bydlení. Jako každý rok se 

ve chvilce  zaprášilo po radničních buchtách. 

Náměstí Budovatelů znělo hudebními vystoupeními, kterých se užívali návštěvníci ve stanech 

s občerstvením. 

Atrakce v areálu Bohémie využily hlavně rodiny s dětmi. K dispozici byly pouťové atrakce, 

tahákem byla kapela Těžko soudit motýla, Doga či rocková kapela The Roadkill. 

Finálem pak byla skupina Divokej Bill a velkolepý ohňostroj, na který se opět přišly podívat deseti 

tisíce lidí. 

Letos tuto akci obohatilo několik novinek. Byl to pokus o zápis do knihy rekordů, jak jsem popsala 



výše u akcí 2. základní školy. Další novinkou byly dobročinné shyby, jeden v hodnotě pět korun, ve 

prospěch místního handicapovaného basketbalistu Pavla Kováře a postiženého Honzíka Šnajdra. 
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 Akci organizovalo město Sokolov ve spolupráci s Czech Street Workout Association. 

A vše bylo dokonale zorganizováno, perfektní práci odvedla městská i státní policie. Hodinu po 

ukončení ohňostroje již ve městě zavládl klid. 

 

 

Koncert Hudby Hradní stráže Policie České republiky 

 

 Letos toto prestižní hudební těleso na benefici přivítalo jako hosta zpěvačku Leonu 

Machálkovou. Koncert zkrášlil svým vystoupením i pěvecký sbor Zvonek sokolovské Základní 

umělecké školy. 

Město Sokolov při této benefici udělilo medaili Za zásluhy o bezpečnost osmi lidem. Z rukou 

představitelů města převzali významné uznání za angažovanost,  morální přístup ke spoluobčanům 

a záchranu lidských životů: 

Sylvie Malá – státní zástupkyně 

Pavlína Horváthová – poštovní doručovatelka 

Marek Skřivánek – soukromý podnikatel 

Petrt Krágl – strážník Městské policie Sokolov 

Jaroslav Horský – policejní inspektor OO PČR 

Daniel Otýs – lékař Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

Jana Fojtová – operátorka operačního střediska ZZS Karlovarského kraje. 

 Jako každoročně byl koncert velmi pěknou společenskou událostí, na kterou se přišlo 

podívat zaplněné hlediště Městského domu kultury v Sokolově. 

 

 

 

 

Partnerské vztahy města 

 

 

 

 Ani v letošním roce neochladla aktivita partnerských vztahů města Sokolova a německých 

měst Saalfeld a Schwandorf. V dubnu se uskutečnilo setkání sokolovské a schwandorfské komise 

vnějších vztahů v Sokolově. Účastníci  společně navštívili kynšperský pivovar a poutní klášter 

v Chlumu svaté Maří. Byl upřesněn a doplněn plán společných akcí. 

Spolupráce mezi městy Sokolov a Saalfeld letos zaznamenala 40 let trvání. K tomuto výročí byla 

uspořádána výstava v obou městech. 

Po celý rok probíhaly společné akce ve všech zájmových oblastech a všech věkových kategoriích.  

Nechyběl ani 12. ročník běhu přátelství měst Sokolov a Schwandorf. 

 19. července běžecká štafeta odstartovala na německé straně ve městě Hohenthan cca 6 

kilometrů od hraničního přechodu Bärnau.. Letošní trasa byla zkrácena z původních 150 km na 

polovinu. Na startu se sešlo 50 běžců za účasti představitelů partnerských měst. Ve Schwandorfu 

byli běžci přijati starostou města a zástupci partnerské komise. 

Na posledním jednání komise po listopadových volbách bylo konstatováno, že se během 

roku 2014 uskutečnilo 85% plánovaných akcí. Nezbývá než si přát, aby i v dalším volebním období 

komise získala tak aktivní a obětavé členy, jako tomu bylo dosud.  
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Obyvatelstvo města 

 

  Počet obyvatel města Sokolov i v tomto roce zaznamenal úbytek. K poslednímu dni 

roku činí počet obyvatel 24 683, z toho občanů ČR 23 870. Letos byl poprvé za posledních šest let  

zaznamenán pokles i u cizinců. 

Potěšitelným údajem je skutečnost, že pozvolna stoupá průměrný věk, který celkem letos dosáhl 

hodnoty 41,53 roku, u žen vzrostl o 0,2 roku a u mužů o 0,35 roku. 

Ve městě se v tomto roce narodilo celkem 179 nových občánků, což je o 30 méně, než v 

předchozím roce. Také úmrtnost se snížila o 21 osobu, když dosáhla hodnoty 245. 

Za rok 2014  uzavřelo sňatek 138 manželských párů ze Sokolova, což se téměř nelišilo od roku 

přechozího. 

 Poněkud se zpomalila migrace obyvatelstva. V letošním roce se ze Sokolova odstěhovalo 

677 občanů, naopak přistěhovalých bylo 656. Ve městě změnilo adresu celkem 1 064 občanů. 

Opět přibylo občanů, jejichž adresou trvalého pobytu je ohlašovna, tj. adresa Městského úřadu 

Sokolov. Letos jejich počet stoupl opět o 39 a činí k 1. 1. 2015 958 osob.  

 

 

 

Prevence kriminality, Městská policie Sokolov 

 

 

 Stejně jako v předchozích letech si i v roce 2014 Městská policie Sokolov  drží svoji dobrou 

úroveň.  Města z celé republiky se jezdí dívat, jak projekty, které má sokolovská městská policie ve 

svém Strategickém plánu prevence kriminality zahrnuty, fungují v praxi. Za velmi dobrou je 

považována i technická a materiální vybavenost městské policie, za vzor je pokládána činnost naší 

policie i Ministerstvem vnitra. Přesto není velitel Městské policie Sokolov Petr Kubis stále 

spokojen s počtem strážníků a preventistů. Podařilo se mu prosadit navýšení asistentů prevence o 

další dva. Ke čtyřem stávajícím romským asistentům přibyl další, který není z romské komunity, 

dalšího by vedení policie rádo vidělo z řad zdejších Vietnamců. Asistenti prevence slouží 

v Sokolově od roku 2012 díky evropskému projektu, jehož udržitelnost končí v říjnu příštího roku. 

Jak se pak město rozhodne o dalším fungování se uvidí. Možná, že se najde nějaký národní dotační 

titul, který tuto aktivitu podpoří. Rozhodně jsou asistenti ve vybraných problémových lokalitách 

města přínosem, ve své komunitě mají autoritu. Velkým přínosem jsou romští asistenti při řešení 

záškoláctví, jejich okamžitý zásah přímo v rodině má do měsíce viditelný úspěch. 

Počet strážníků by v příštích třech letech chtěl velitel Kubis navýšit o šest. Městská policie by tak 

mohla občanům sloužit nepřetržitě a mohly by být bezproblémově zajištěny některé nové projekty. 

Jedním z nich je hlídání městských objektů. Dispečink kamerového systému přešel plně pod dikci 

městské policie, čímž došlo k podstatnému snížení nákladů. 

Dalším novým projektem je služba Tísňové tlačítko. Cílová skupina deseti vybraných osamělých 

seniorů obdržela tísňový náramek připojený na pult centralizované ochrany městské policie a 

v případě nouze, např. z důvodu zhoršení zdravotního stavu či jiné nebezpečné, život ohrožující 

příhody, si senior zmáčknutím tlačítka může přivolat  pomoc. 

I letos proběhly kurzy sebeobrany pro ženy a seniory, pořádané městskou policií. Instruktoři z řad 

policie zde poradí a naučí, jak se bránit případné agresi. 

Další akcí, nejen pro seniory, ale u nich přednostně, je bezplatné rozdávání různých pomůcek 



s reflexními prvky pro označení chodců. Důležitým aspektem je současný dialog s osloveným 

občanem. Podílí se na něm městští strážníci a pracovníci Besipu, akce má výstižní název Buďte 

vidět – přežijete. 
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Zajímavým projektem je Senior v dopravě. Speciální kurzy pro řidiče v pokročilém věku jsou 

zdarma, jejich součástí jsou i testy a kondiční jízdy. O akci byl velký zájem. 

Novinkou bylo zavedení možnosti přímého telefonního volání přímo do hlídkového vozu, kam 

mohou občané při zjištění některé závažné události volat ihned. Urychlí se tak zásah policistů. Jen 

díky telefonátu se podařilo zachránit život seniora, který si volal o pomoc a i když uvedl nepřesné 

údaje, díky spolupráci policistů z Chodova a Sokolova se mu dostalo včasné pomoci. 

 V rámci projektu Čisté město i v letošním roce velitel městské policie úkoluje občany 

uvolněné úřadem práce jako uklízecí četa. Mzdy plně hradí úřad práce, město financuje úklidové 

prostředky, označení pracovníků a jejich stravenky. Občané si o úklid veřejného prostranství v okolí 

svého bydliště mohou zavolat, práce uklízecí čety je službou pro občany.  

 I nadále je velká pozornost věnována projektu Hrajeme si a soutěžíme s Ajaxem. Letos byla 

odměnou pro nejlepších dvacet pět dětí návštěva stájí ve Stružné. Nejlépe se dařilo žákům ze 

sokolovské základní školy v Běžecké ulici.  

 Počátkem roku vyhlásila Městská policie nulovou toleranci pejskařům. Stalo se tak na 

základě četných stížností občanů. Zatím byla většina přestupků řešena domluvou, což zřejmě u 

našich občanů nemá výchovný efekt. Zda došlo ke zlepšení u obou stran jsem se zatím nedopátrala. 

Uvidíme v příštím roce. 

 Nově Městská policie Sokolov uzavřela smlouvu s firmou, která umožňuje spolupráci 

v rámci systému Centrální evidence jízdních kol. Každý občan tak má možnost své jízdní kolo za 

částku 50,- korun v systému zaevidovat. Protože se do tohoto systému zapojují i prodejci, budou 

moci strážníci jízdní kola snadno kontrolovat a zejména objasňovat původního majitele. 

 Noclehárna pro osoby bez přístřeší byla v provozu do konce února a pak po celý měsíc 

prosinec 2014. Stan byl umístěn v areálu Bohemia v Sokolově v prostoru za Nízkoprahovým 

denním centrem organizace Pomoc v nouzi o. p. s. Sokolov, které zároveň slouží jako zázemí 

noclehárny. Tato přechodná noclehárna je provozována již po tři zimní období s průměrným 

pobytem 30 až 40 lidí bez domova. Vyhřívaný stan je pro bezdomovce vítaným útočištěm v období 

mrazů, ubylo rovněž stížností ze strany občanů, kteří bezdomovce nacházeli na chodbách a ve 

sklepích svých domů. 

 Městská policie odvádí také velký kus práce pro Záchytné zařízení na ranči Vránov. 

Město Sokolov mělo šťastnou ruku, když rozhodlo o umístění zařízení právě zde. Věřím, že tato 

aktivita bude mít i šťastný konec, že zde vznikne trvalý Psí útulek. Personální obsazení útulku, jeho 

aktivity a úspěch při získávání adoptivních majitelů pro zde umístěné pejsky jsou toho zárukou. 

  

Co se také stalo: 

- vandalové poškodili odpadkové koše a dopravní značky v Husových sadech a na cyklostezce 

vedoucí kolem Lobezského potoka. Městská policie vyhlásila finanční odměnu za pomoc při jejich 

dopadení. 

- ani Staré náměstí nebylo ušetřeno řádění vandalů. Kvůli akci Sokolov v teniskách zde město 

umístilo hřiště s umělým povrchem, neznámý vandal na něj vjel autem a poškodil ho. Díky 

kamerovému systému byl dopaden a jeho čin bude projednáván u soudu. 

- netradičního nalezence odchytávala na sídlišti Vítězná městská policie. Volně zde pobíhal téměř 

metrový leguán. Ještě týž den si ho vyzvedl majitel. 

- hitem poslední doby se stává vybrzďování vozidel. Také Sokolov má takového borce. Na R6 

nejprve vozidla vybrzďoval a pak do nich boural. Způsobená škoda činí 150 tisíc korun. 

Dokazování trvalo policii téměř rok. 



- celkem dvanácti osobám způsobily finanční škodu ve výši  téměř dva miliony korun dvě bankovní 

úřednice. Hrozí jim až osmileté vězení. 
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- pětileté vězení hrozí bývalé mzdové účetní společnosti Sotes. Fiktivně vykazovala mzdu bývalých 

zaměstnanců a odváděla ji na svůj účet. Podvod odhalila hloubková kontrola. 

- předmětem krádeží, které objasňuje policie, se letos stalo např. tisíc kusů čokoládových fidorek, 

tužkové baterie, pneumatiky, finanční hotovost, elektrické nářadí. Na internetu sokolovský občan 

nabízel fiktivní zboží a inkasoval za něj nemalé peníze. Dealerka drog ze Sokolova byla usvědčena 

z prodeje nejméně půl kilogramu pervitinu, další dealer prodal nejméně dvě stovky dávek 

v celkovém množství nejméně 107 gramů. Předmětem krádeží byly v letošním roce barevné kovy. 

- Sokolovu se nevyhnulo šíření pornografických fotografií a videozáznamů. Obviněný muž odeslal 

příjemcům nejméně 278 e-mailových zpráv s výše uvedenými přílohami. 

 

 

Rozvoj města, stavební činnost 

 

 Přestože město Sokolov většinu svého bytového majetku zprivatizovalo, i nadále hledá 

cesty, jak umožnit obyvatelům Sokolova vlastní bytovou výstavbu. V samotném intravilánu města 

je volných pozemků poskrovnu, a tak město využívá každé možnosti, jak vhodné pozemky získat. 

Směnou pozemků v areálu nemocnice získalo letos pozemky, které umožní budoucí výstavbu 

inženýrských sítí na Hruškovou a v nemocnici tak mohla začít výstavba tolik potřebného 

parkovacího domu. 

Další pozemky, vhodné pro výstavbu rodinných domů, vzniknou dokončením protihlukového valu 

v lokalitě, kde již dříve vyrostly podnikatelské inkubátory a rodinné domy.  Dokončením valu se 

uzavře víceletá investice města lokality Vítězná – Husitská. Zbývají zde ještě pozemky, na nichž 

jsou tři objekty bývalých kasáren. I ty chce město připravit a nabídnout k prodeji 

na výstavbu komerčních či rezidenčních nemovitostí. Připravovány jsou pozemky v ulici Roháčova 

a Lipová, několik pozemků vhodných pro výstavbu řadových rodinných domů je na 

Šenvertě. 

Budoucnost bytové výstavby vidí město v lokalitě Hrušková, kde by mohla vzniknout až stovka 

parcel pro rodinné domy. Projekt na přivedení inženýrských sítí je hotov, protože se však jedná o 

mimořádně náročnou investici, má město záměr požádat o dotaci z Operačního programu Životní 

prostředí. 

Co město tíží, je stav lokality u Kina Alfa. Vlastník těchto domů část objektů zrekonstruoval, část 

však zůstává ve špatném stavu a je neobyvatelná. Nebyl akceptován ani návrh města na zpětný 

odkup, podnikatelský záměr vlastníka prý stále trvá.  

 

 Staré náměstí. To je dlouhodobě diskutovaný problém. Přestože město dělá všechno 

možné, aby došlo k jeho oživení, nějak se nedaří. Nedaří se zde obchodníkům, kteří nejčastěji město 

kritizují, domnívám se však, že to není jen o snaze města. Je pravda, že nepovolilo průjezd 

náměstím, protože to má své opodstatnění. Povrch nebyl stavěn tak, aby mohl být veřejnou 

dopravou zatížen. Zajistil však zatraktivnění náměstí krásným a účelným mobiliářem, výsadbou 

zeleně, pořádá zde po celé léto kulturní akce, všechny tradiční akce se odehrávají i v prostorách 

náměstí. Směnou pozemků s Karlovarským krajem chce město získat budovu bývalé Plzeňky a 

přemístit sem knihovnu, která by zajistila příchod minimálně sedmdesáti pěti tisíc čtenářů ročně. U 

kostela sv. Jakuba Většího zajišťuje město umístění pěti prodejních stánků. Je však otázka, zda 

občany, kteří v budoucnu Starým náměstím projdou, bude zajímat prodejní nabídka těch, kteří zde 

v současnosti působí a stěžují si na nezájem spotřebitelů! 
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 Co v závěru roku také vedení města řešilo, je lokalita vlakového nádraží. Polovina této 

vstupní brány města byla v minulých letech zrekonstruována, vznikl zde pěkný dopravní  terminál. 

Město nabídlo v prosinci a.s. České dráhy odkoupení tří zdevastovaných objektů a tlačí tuto 

společnost, aby opravilo hlavní budovu nádraží. Záměrem je zbourání dvou budov a na jejich 

místo vysázení zeleně. Třetí budova by po opravách mohla sloužit některému nízkoprahovému 

zařízení, Azylovému domu, vybudování dílen apod. Rozhodně by tento záměr městu prospěl. 

 

 Konečně se městu po dlouhých letech podařilo řešit využití torza krytu civilní obrany na 

sídlišti Vítězná. Našel se soukromý investor, který zde vybuduje multifunkční dům a místo pro 

parkování. Společnost Hammer Holding s.r.o. využije čtyři tisíce metrů čtverečních, na zbývající 

ploše bude vybudováno parkoviště, které bude sloužit veřejnosti, bude osvětlené a hlídané 

kamerovým systémem.  

 

 Velkým problémem zůstává budova bývalé 4. základní školy. Po jejím opuštění nastal 

nerudovský problém „co s ní“? Proti záměru města školu prodat se peticí postavili obyvatelé okolní 

lokality, ale i někteří zastupitelé města. Rozhodnutím neprodat byla zažehnána obava, že by se 

z objektu stala ubytovna pro sociálně slabé a nepřízpůsobivé občany. Město zpracovalo několik 

variant pro její další využití a nakonec došlo k závěru, že budovu využije pro zdravotní účely jako 

léčebnu dlouhodobě nemocných s rehabilitační částí. Využita by byla nejnižší dvě podlaží, horní by 

byla zbourána. Tělocvična již v minulém roce přešla pod správu Baníku Sokolov, stravovací 

pavilon by měl v budoucnu sloužit dennímu stacionáři Mateřídouška. Veřejnost v této lokalitě  

zprávu o takovém využití  uvítala. 

 

Velkou výzvou pro město Sokolov a zejména pak pro úředníky městského úřadu bylo 

přidělení dotace ve výši 218,5 milionu korun z Regionálního programu Severozápad. Nutno dodat, 

že samotnému přidělení dotací předcházela velmi náročná příprava žádostí, ve kterých se 

neodpouští ani chybějící čárka. Ale povedlo se, a protože termín dokončení staveb všech šesti 

projektů je konec roku 2015, muselo město v březnu okamžitě začít. A aby toho nebylo málo, 

zavázalo se, že hotovo bude ještě letos. 

Město uspělo se žádostí na revitalizaci městského koupaliště, revitalizaci areálu Baník, 

revitalizaci městských sportovišť, rekonstrukci mostu přes Ohři v ulici Jednoty, rekonstrukci mostů 

a lávky přes Lobezský potok a stavební úpravy ulic B. Němcové, Sokolovská a Slovenská. 

A tak se Sokolov stal jedním velkým staveništěm. Ačkoliv se zdálo, že práce neubývá a že se 

nepracuje intenzivně, nebyla to pravda. Ještě před koncem roku se objevila nová křižovatka ulic B. 

Němcové, Sokolovská a Slovenská, která navíc byla esteticky upravena žulovými balvany. Sice 

přidělala vrásky na čele majiteli novinového stánku, který zde přišel o možnost výdělku, ale 

rozhodně se zvýšila bezpečnost provozu v těchto místech. 

Do plného provozu byl uveden most přes řeku Ohři v ulici Jednoty, kde mnohdy docházelo 

k dlouhým stáním u semaforů, protože byl provoz veden jedním pruhem. Otevření mostu se dočkali 

občané spěchající ze Starého náměstí na náměstí Budovatelů u Sazky. Jeho uzavření bylo 

předmětem stížností u těch, koho obtěžovalo pár kroků navíc při cestě o kousek dál a také u 

majitelky Zapomněnky, která si stěžovala na snížení tržeb. Unikátní byl způsob, jak byl tento most 

budován, protože v závěrečné fázi přijel jeřáb a na nosníky usadil most vcelku. 

Včas byl dokončen most přes Lobezský potok, jehož součástí bylo prostranství před hlavním 

vchodem do městského úřadu. Vstup byl pouze z levé strany budovy, ale i to občané zvládli. 



Současně s úpravami před městským úřadem probíhala rekonstrukce kruhového objezdu v blízkosti 

úřadu, ta však byla v režii Karlovarského kraje. 
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V květnu byly zahájeny také práce na celkové rekonstrukci mostu přes Lobezský potok v Areálu 

zdraví v ulici Stará Ovčárna. Most byl zcela odstraněn a nahrazen novým.  Jeho celkové vyřazení 

z provozu pro pěší i motoristy nepřineslo žádné větší komplikace. 

Mimo výše uvedených mostů se opravy dočká i Krejcarova lávka spojující Staré náměstí s Jižním 

lomem. Již letos začaly opravy směrem od náměstí, dokončení je plánováno na příští rok po 

vyřešení přeložení parovodu. 

Velké proměny se dočkalo Městské koupaliště. Místo současných dvou betonových bazénů 

je zde budována jedna nerezová, kulatá a členitá vana s atrakcemi. Uzavření koupaliště po celou 

sezonu občané nahradili návštěvou vodní nádrže Michal. Současně u koupaliště byly městem 

vybudovány nové chodníky, po nichž již léta návštěvníci koupaliště volali a které v příštím letním 

období při svých návštěvách městského koupaliště ocení. 

Z dotací byla provedena kompletní rekonstrukce školních hřišť u osmé a šesté základní školy a 

také tělocvičny bývalé čtvrté základní školy. 

U areálu sportu byly vyměněny povrchy a byly doplněny některé prvky. V areálu Bohémia vyrostlo 

nové víceúčelové hřiště. V Domě dětí a mládeže vyrostla nová horolezecká stěna a 

další víceúčelové hřiště. 

Možná, že jsem některé změny ani nezaznamenala, fakt je, že se v tomto roce v Sokolově provedla 

ohromná kupa práce. Jen letmo se ještě zmíním o zateplení čtyř mateřských škol a dvou domů pro 

seniory, které představuje snížení tepelných ztrát a je rovněž financováno za pomoci dotací. 

Postupně za pomoci dotací z různých zdrojů také probíhají práce na budově městského úřadu, 

nepodařilo se však získat dotaci na vybudování nového archivu. I tak však úřad pomalu a jistě 

získává tvář hodnou jednadvacátého století, i když některé práce, jako jsou třeba svislé a ležaté 

rozvody nebo elektroinstalace, nejsou přímo vidět. 

Město však investuje do svého majetku i nad rámec dotací. Konečně například dostala nové sociální 

zařízení tělocvična na centrálce. Vyrostly zde nejen toalety a sprchy, ale byl přistaven i samostatný 

vchod do tělocvičny pro veřejnost. 

 

 Ožehavým problémem je v Sokolově, stejně jako v celé řadě měst, parkování. Občané by 

chtěli parkovat přímo pod okny svých bytů, lidé z ulice Slavíčkova dokonce situaci chtěli řešit 

peticí. Začali totiž parkovat na tzv. výhybnách a policie je za to pokutovala. Radní se dohodli, že 

v příštím roce bude tato ulice řešena. Stejně tak bude řešena situace  v ulicích Alšova, Kosmonautů 

a Švabinského. A to i za cenu, že město nedosáhne na dotaci, o kterou požádala. Pro tyto ulice by 

mělo být vybudováno parkoviště v místech u bývalé pekárny,  

s vjezdem jak z Mánesovy, tak i z ulice K. H. Borovského a kapacitou stovky míst. Současně se 

žádostí o dotaci na parkoviště jde i žádost o dotaci na most přes Lobezský potok za 3. základní 

školou u Penny marketu. 

Jak to dopadne, uvidíme až příští rok. 

Ještě letos začaly práce na celkové rekonstrukci ulice K. H. Máchy, kde na jaře příštího roku 

přibude cca dvacet parkovacích míst. 

Naopak se prohloubil nedostatek parkovacích míst na Vítězné, kde při její rekonstrukci některá 

místa ubyla. Na druhou stranu se vybudováním chodníku zvýšila bezpečnost chodců . Město 

však má v plánu rekonstrukci ulice Spartakiádní, kde by parkovací místa přibyla. Celková 

rekonstrukce ulice Vítězná se protáhne až do příštího roku, jednak vlivem problémů po odkrytí 

povrchu vozovky, ale také proto, že by bylo nesmyslné provádět opravu silnice před zavezením 

torza krytu, kde bude budováno další parkoviště a další výstavba objektů soukromého investora, jak 



jsem psala dříve. 
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Dilema mezi obyvateli vyvolalo nové ledkové osvětlení ulic. Lampy jsou totiž osazeny tak, že svítí 

směrem k silnici a nikoliv na chodník a protože se jedná o světlo bodové, není tak intenzivní jako 

předchozí. A zase se to někomu líbí a někomu ne. Pravda je, že pocitu bezpečí tento druh osvětlení 

nepřidal, zato je úspornější. 

 

 Zpoždění  nabrala třetí etapa obchvatu Sokolova. Chyba není na straně města, nýbrž na 

Ministerstvu financí. Dobrou zprávou je ukončení výstavby kruhového objezdu u Sokolovských 

strojíren, jehož výstavba značně v těchto místech komplikovala dopravu. Vybudováním západního 

obchvatu vznikne trasa, která odkloní zejména těžkou dopravu z centra Sokolova a přinese i 

zpřístupnění lokalit v blízkosti bývalých dolů Medard a Libík. Uleví se také dopravě přes Svatavu. 

Současně zmizí nevzhledný parovod, který by měl být zakopán do země. 

 

 

Ostatní zajímavosti a opatření radnice 

 

- bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele celkové rekonstrukce hlavního vchodu do budovy 

Městského domu kultury. Bude provedena oprava schodiště i terasy nad ním. 

- v areálu sokolovského Baníku nad hlavní tribunou, v parku na Bohemii a na sídlišti Michal v ulici 

Kosmonautů byla vybudována nová hřiště s pevným cvičebním nářadím pro takzvaný street 

workout. V rámci revitalizace areálu došlo i na výstavbu skateparku a hřiště pro hod koulí a 

kladivem. Areál Baníku je tak jediným sportovištěm v kraji, kde lze hod kladivem realizovat. 

- v Areálu zdraví bylo vybudováno psí hřiště, na němž jsou umístěny prvky agility. 

- raritou při budování nového hřiště v areálu Baníku bylo objevení zbytků ložiska uhlí. Jeho 

likvidace realizaci projektu prodražila. 

- protože se objevilo v parku Bohemie vandalství, rozhodlo se město pro instalaci příhradového 

stožáru, tj. stožáru s osvětlením a kamerou. Toto jestřábí oko bude prostor parku monitorovat a snad 

se podaří ho ochránit proti nenechavcům. Byl zde nově vybudován areál pro cyklisty. Pracovní 

název tratě pro bikery je Singletrack. Jen málokteré město se může pyšnit takovým rozlehlým 

parkem s množstvím sportovišť a cvičebních prvků, jako má město Sokolov! 

- z náměstí Budovatelů, před vchodem do Městského domu kultury, zmizelo první betonové 

rabátko, které otevřelo prostor náměstí. Je předzvěstí projektu celkové rekonstrukce náměstí, který 

zpracovala architektonická kancelář Kamila Mrvy. Zmizet by měla asfaltová plocha, vyrostla by 

zde víceúčelová prosklená budova, rozšířily by se chodníky, vně náměstí by rostly stromy a tomu 

by také byla přizpůsobena doprava. 

- všechny městské objekty byly napojeny na hlídací systém, který obsluhují městští strážníci. 

Jedná se celkem o třicet areálů, město tímto způsobem ušetří statisíce. 

- v ulici Sokolovská a Závodu míru byly umístěny radary, které provozuje soukromá firma 

Bezpečná ulice. Odměnou je jí podíl na vybraných pokutách. A již v prvních dnech se ukázalo, že 

rychlost je zde nutné měřit, za měsíc zde bylo zachyceno 124 neukázněných řidičů 

- stejně jako ostatní města v republice řeší město Sokolov provoz heren na území města. Proti 

provozovatelům vytáhlo do boje již loni v srpnu, zvýšilo kontroly a vyhlášku města doplnilo o 

deklaraci, kterou museli provozovatelé podepsat. Deklarace stanovila pravidla provozu a pokud 

ustanovení nebudou dodržována, má město v úmyslu hernu uzavřít. A také se stalo, pěti hernám 

odzvonil zvonec konec. Ostatní herny zatím sjednaly nápravu a v provozu zůstávají. 

- ve velké diskuzi k záměru pokácení starobylého dubu v parku, které dendrologové v posudku 



doporučili, vyhrál městský ochránce stromů, místostarosta Karel Jakobec. Dub zatím zůstane 

zachován. 
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- opravy se dočkala barokní socha sv. Jana Nepomuckého za prebystářem kostela sv. Jakuba 

Většího a sv. Jana Nepomuckého u mostu přes řeku Ohři v Ulici Josefa Kajetána Tyla. 

Restaurátorem byl akademický sochař Jiří Fiala. 

- Povodí Ohře zajistilo revitalizaci slepého ramena řeky Ohře. Vzniklo průtočné rameno po levém 

břehu řeky, které lemují zpevněné břehy a je dlouhé 1,3 kilometru. Hned se zde začaly prohánět 

labutě s mláďaty, vzniklo tak zákoutí pro život vodních živočichů, které již koncem léta začalo 

zarůstat přírodní zelení. 

- svátek Mezinárodního dne žen velmi originálním způsobem oslavily ženy Městského úřadu 

v Sokolově a městských organizací. Zúčastnily se požárního cvičení konaného v městském divadle, 

kde je v roli požárníků  přivítali tři nejvyšší muži radnice – starosta Zdeněk Berka a místostarostové 

Karel Jakobec  a Ladislav Sedláček. A s nimi přišel velmi pestrý a pěkný program, který zajistili 

sokolovští předškoláci, divadelníci, policisté i samotní funkcionáři. Podařilo se! 

- odbor dopravy městského úřadu se dočkal. Došlo k výměně klimatizace a úředníci i klienti již 

mají vytvořeno příjemné prostředí. 

- Město Sokolov přijalo novou vyhlášku, která nařizuje povinné hubení škůdců. Protože však přišla 

pozdě, bude plošná deratizace ve městě probíhat až na jaře příštího roku. Potkani se totiž množí na 

jaře a původně plánovaný začátek dnem 1. dubna by již nebyl účinný. 

- dva roky město tolerovalo nedodržování městské vyhlášky o povinném čipování psů. Letos  však 

končí pochopení výmluv, strážníci obdrželi seznamy vlastníků psů a snad dojde na cca 400 

neukázněných pejskařů, kteří vyhlášku nedodrželi a nedali psa očipovat, přestože jim radnice 

přispívá částkou 500,-- Kč. 

- město Sokolov zakročilo také proti seniorům, kteří zneužívali tzv. plavenky. Místo aby sami tento 

benefit využívali, dávali je svým příbuzným. A tak si senioři nad 65 let budou od začátku příštího 

roku  kupovat vstupenky s padesáti procentní slevou přímo v bazénu. 

- velmi vtipně, ale výstiženě zareagovalo vedení města na otevřený dopis fiktivního občana Josefa 

Sokolovského, který negativně napadl téměř vše, co se v Sokolově děje. Do schránek obyvatel 

přišel otevřený dopis představitelů města, kde Josef Sokolovský obdržel odpovědi na všechny své 

otázky. A díky tomu se také ostatní občané města dozvěděli, jak to vlastně všechno bylo. 

- ani v letošním roce město nepřestává bojovat o svou třicetimilionovou pohledávku u zkrachovalé 

firmy Via Chem Group, a.s. Spolu s dalšími postiženými věřiteli město podalo na VCHG trestní 

oznámení. 

- městské infocentrum prezentovalo město Sokolov  na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 

Holiday World v Praze. Trhákem naší expozice byl i letos model sokolovského zámku uprostřed 

stánku. 

- na brněnském výstavišti v rámci veletrhu URBIS INVEST město návštěvníkům prezentovalo 

možné investiční příležitosti jak z pohledu výhodné polohy a infrastruktury oblasti, tak z pohledu 

trhu práce a celkového rozvoje města. 

- pod vedením města Sokolova se sdružení deseti měst podařilo obchodováním s elektřinou na 

burze vysoutěžit mnohem lepší cenu, než za jakou za elektřinu platila města dosud. Předpokládané 

úspory let 2014 a 2015 se šplhají až ke třiceti pěti procentům. 

- blahopřání občanům města při významných životních jubileích – 80, 85, 90 a nad 90 let již 

nebudou ze strany města probíhat automaticky. Pokud by měl občan o gratulaci od zástupců města 

zájem, musí si o ni požádat. Tak hloupý zákon, jako je zákon na ochranu osobních údajů, nemá ve 

světě obdoby! 

- Městský úřad Sokolov se v rámci zkvalitňování služeb zapojil do akce Dobrý úřad. Do třech 



žlutých boxů v budově úřadu lze vložit formulář, kde spokojený či nespokojený občan uvede svoji 

e-mailovou adresu a pak bude vyzván k hodnocení. No nevím, nevím, zda není lepší svůj názor 
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 vyjádřit hned a ne až mě někdo vyzve. To už řada občanů vychladne a odpověď už určitě nebude 

„co na srdci, to na jazyku“. 

- novým kronikářem města byl od roku 2015 jmenován PhDr. Vladimír Bružeňák. 

- již přes rok funguje systém Marushka Photo, pomocí něhož lze městu nahlásit černé skládky, 

vandalismus, nesprávné parkování, poškození stromů apod. Za rok svého působení tento systém 

hlášení událostí pomocí takzvaného chytrého telefonu využilo 78 občanů. 

- od ledna příštího roku bude trhy na náměstí Budovatelů organizovat samo město Sokolov 

prostřednictvím Městského domu kultury. Ušetří tak dvousettisícový poplatek, který si účtovala za 

organizaci trhu plzeňská firma a navíc získá finance za pronájem od trhovců. 

- z celého města zmizí již dávno dožilá klepadla koberců a sušáky, které kdysi možná občané 

využívali, ale v současné době jsou již jen nebezpečnými torzy, na nichž dochází zbytečně  

k úrazům dětí. Nová zařízení tohoto typu si budou moci zabudovat sdružení vlastníků bytových 

jednotek po předchozím souhlasu vlastníka pozemku, tj. města. 

- již mnohokrát musela sokolovská radnice odpovídat na stížnosti občanů po pokácení stromů 

Nejinak tomu bylo letos při kácení a prořezávce na nábřeží Petra Bezruče a na sídlišti Vítězná. 

Občané stále ještě radnici nevěří, že co dělá, dělá dobře a po odpovědném rozhodnutí odborníků – 

dendrologů, kteří rozhodují o každém zásahu do městské zeleně. 

- od července se sokolovští občané mohou při svých cestách do Prahy vozit v nových autobusech 

společnosti Student Agency. Autobusy typu Fun Relax jezdí na této trase osmkrát denně. 

- také v městské hromadné dopravě nastává od června změna. Majitelé mobilního telefonu si mohou 

koupit jízdenku telefonicky. Sice  je to přijde dráž, ale za pohodlí se platí! 

- město Sokolov se i letos zapojilo do Evropského dne bez aut. V rámci této akce proběhla na 

betonovém oplocení technických služeb města show profesionálních graffiti s názvem Graffiti Jam, 

při níž sprejeři - writeři za doprovodu muziky předvedli své umění. 

Současně zde na okruhu kolem lomu Gsteinigt proběhla rychlostní soutěž cyklistů. 

Jednalo se o velmi úspěšnou akci, kterou shlédla i řada diváků. 

- naopak s nepochopením se setkal zásah úředníků na odstranění plakátu Putina nazvaného Putler 

z kostela sv. Jakuba Většího na Starém náměstí. Visel zde při prvomájovém mítinku komunistů se 

souhlasem faráře Petra Bauchnera, který byl připraven zaplatit i pokutu, když na památkově 

chráněný objekt plakát povolil pověsit. I on souhlasil s názorem jednoho z organizátorů protestní 

akce Miroslava Balatky, že tento protest je reakcí na postoj komunistů z Ruské federace ke 

konfliktu na Ukrajině. 

 

 

Zaměstnanost, zaměstnavatelé 

 

 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

 

 I nadále zůstává tato společnost nejvýznamnějším zaměstnavatelem regionu. Firma se chová 

odpovědně i ke svým zaměstnancům. Rovněž pro rok 2014 byla předsedou představenstva 

Sokolovské uhelné Jiřím Pöpperlem a předsedou Sdružení odborových organizací společnosti 

Janem Smolkou podepsána kolektivní smlouva. Ta zaručuje zaměstnancům růst platů o 2%, 

průměrný plat při splnění parametrů podnikatelského záměru dosáhne výše 28 853 Kč. Počáteční 

stav pracovníků 3 800 osob by v tomto roce měl klesnout přirozeným úbytkem a fluktuací na 3 500 



osob. Dosáhnout toho chce vedení firmy vyhlášením speciálního sociálního programu pro ty, kteří 
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 zvažují, že by z firmy odešli. Odchodné by v tomto případě dělalo dvanáct měsíčních platů, na tuto 

výhodu však nedosáhnou všichni žadatelé, protože firma si rozhodně chce ponechat odborníky a 

mladé lidi. Neměnná struktura zůstává u sociálního fondu, pro který je i v tomto roce vyčleněno 30 

milionů korun. 

Sokolovská uhelná se zapojila do aktivní politiky zaměstnanosti. Podniková Svářečská škola uspěla 

ve výběru na dodavatele specializovaných kurzů a rekvalifikuje lidi z celého regionu nebo pomáhá 

při prohlubování jejich znalostí. 

 Do roku 2014 vstupovala firma se ziskem 802 milionů korun a cílem bylo tento trend udržet. 

K redukci nákladů společnosti přispělo v tomto roce zúžení členů představenstva na čtyři a zrušení 

technického úseku spolu s odchodem jeho vedoucího Zdeňka Bučka do důchodu. 

16. července si firma připomněla padesátileté výročí uvedení  vlečky Sokolovské uhelné do 

provozu. V současné době vlečka zahrnuje 34 kilometry provozních kolejí, na nichž jezdí celkem 

13 lokomotiv. 

Dodávky hlavních produktů Sokolovské uhelné zůstaly letos bez přerušení. Firma před několika 

lety přešla na dvouletý cyklus odstávek, což kladně kvitují zejména občané měst, která odebírají 

teplo z Vřesové. Přesto však probíhají některé zásadní opravy. Koncem srpna byla dokončena 

generální oprava kotle a turbogenerátoru TG4. Ve stejném termínu proběhly práce na opravě 

plynové turbíny. V těžebním provozu přes léto technologie zajišťovaly provoz normálně. Po 

uzavření lomu Družba, Sokolovská uhelná přistoupila k likvidaci tří velkostrojů, které již při 

dobývání hnědého uhlí nejsou potřebné. Nejedná se o jednoduchou záležitost. Každý stroj totiž váží 

1250 tun a dosahuje výšky 27 metrů a při demontáži je nutné dbát zvýšených bezpečnostních 

opatření. 

 Pokračují také práce související s napouštěním jezera Medard. Finální hloubky padesáti 

metrů jezero dosáhne až v roce 2015, rekultivační práce však budou probíhat až do roku 2018.  

 Starosti vedení firmy přidělává vládní návrh na zvýšení poplatku za těžbu nerostných 

surovin, které by u Sokolovské uhelné představovalo skok z 30 na 300 milionů korun. Proti návrhu 

se postavily obce, pro jejichž občany by to znamenalo ztrátu zaměstnání. Stejně tak reagoval i 

hejtman Karlovarského kraje. 

 Do budoucna Sokolovská uhelná počítá s využitím pozemků u Starého Sedla. Pokud se 

objeví strategický investor, který by potřeboval až 150 hektarů a přinesl by dostatečný počet 

pracovních příležitostí, firma je připravena hledat řešení. Zatím jako menší průmyslovou zónu 

připravuje pozemky v lokalitě Silvestr – Přátelství u Citic. 

Doufejme, že se podaří Sokolovské uhelné výše uvedené pozemky využít, jako tomu bylo v případě 

využití bývalého hnědouhelného lomu Michal. Po vytěžení 12 milionů tun uhlí a následném 

zasypání v roce 1995 byl realizován velkorysý záměr přírodního koupaliště, které nemá v rámci 

Karlovarského kraje konkurenci. 

 

 

SOTES, spol. s r. o., Sokolov 

 

 Po plánovaném sloučení společnosti se Správou sportovních zařízení, s.r.o. si společnost 

zachovává pod vedením jednatele, Ing. Jaromíra Dvořáka, svou standardní úroveň. Údržba zelených 

ploch i udržování čistoty veřejných prostranství ve městě probíhá pravidelně, dle schváleného 

plánu. Problematická je likvidace černých skládek, které město trápí na Jižním lomu, v Dělnické 

ulici a na Šenvertu. Skládky zde zakládají majitelé garáží a zahrádkáři, likvidace skládek je však na 



technických službách města. 
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Letos občané města dostali od technických služeb vánoční dárek. Sídliště Michal bylo osvíceno 

vánoční výzdobou ulic v hodnotě cca 200 tisíc korun. Od prvního adventu tak bylo pěkné nejen 

staré město. 

 

Informace o podnikatelských subjektech 

 

 Mezi oceněné producenty, jejichž výrobky získaly značku Regionální potravina, patří 

sokolovský pivovar Permon. Jeho polotmavý a světlý 12° ležák získaly cenu od Karlovarského 

kraje a Ministerstva zemědělství. Obě piva vařil sládek Jan Rada, který je spolu s majitelem 

minipivovaru Ladislavem Sásem představil na zářijové Hornické pouti. Ve čtvrtém čtvrtletí pivovar 

trh obohatil dalšími novými třemi druhy piva – pšeničným Weizenbockem, patnáctistupňovým Red 

Ale a světlou třináctkou Winter Ale. Na pivním festivalu v Maďarsku se nejoblíbenějším pivem stal 

letní speciál s názvem SUMMER ALE 10°, který je nefiltrovaný a nepasterizovaný. Na prodej piv 

tohoto pivovaru se specializuje prodejna přímo v pivovaru, restaurace U Kláštera, prodejny 

Wolfnetu a vodácké tábořiště v Lokti. 

Při příležitosti pivních a zabíjačkových slavností, uspořádaných pivovarem Permon, měli 

návštěvníci možnost po dlouhých letech nahlédnout do uzavřených historických pivních sklepů 

v Sokolově. 

 

 V průběhu roku došlo ke změnám v síti prodejen po celém městě. V areálu Tesca byla nově 

otevřena lékárna Max, za zdravotním střediskem na Sokolovské ulici vyrostl nový zdravotnický 

dům Herba, kde ordinují tři lékaři – praktický, psychiatr, psycholog a onkolog. Staré náměstí oživil 

obchůdek MADŽERY Sweet, v němž lze zakoupit také výrobky místních neziskových organizací. 

Trh s pečivem obohatily nové prodejny s tímto sortimentem na Novém náměstí a naproti 

městskému úřadu, tento sortiment lze také najít v malém obchodním domě Perla. Také všechny 

supermarkety v Sokolově prodávají pečivo z vlastních pekáren. Supermarket Lídl současně 

s přístavbou pekárny provedl rekonstrukci celé parkovací plochy před objektem. 

Na druhé straně opustila prostory na Sokolovské ulici potravinářská firma JIP a v tzv. Účku na 

Sokolovské ulici vietnamští prodejci. 

Nové náměstí rovněž získává nový charakter. Místo potravin SADONA zde nalezneme novou 

banku, místo sportovních potřeb cestovní kancelář. Novou skladbu sortimentu zaznamenáváme 

v obchodním domě URAL. 

V Lipové ulici vyrostla nová veterinární klinika. Za ní působilo zahradnické centrum Smaragd, 

které získalo nové prostory v bývalé restauraci Rychta. A opravdu stojí zato, jít toto zahradnické a 

květinkové centrum navštívit. Lipová ulice vůbec získává novou tvář, v bývalém krytu civilní 

obrany nyní působí prodejna koberců a textilu a buduje se zde herní centrum pro děti a mládež. To 

se ale bude otevírat až počátkem příštího roku. 

 

 Sokolovský podnikatel Zdeněk Makar dlouhodobě spolupracuje s kynšperskou věznicí. I 

když je zaměstnávání lidí ve výkonu trestu riskantní a náročné na realizaci, podnikatel si spolupráci 

pochvaluje. V době, kdy není stavební sezona, vrací vězně zpět a ušetří tak náklady. Odsouzení 

neztrácejí kontakt s pracovním režimem a pět jich po odpykání trestu u podnikatele dokonce získalo 

trvalý pracovní poměr. 

 

 Příkladem dobrého rozhodnutí města jsou podnikatelské inkubátory. Při zrodu nápadu měl 



tento projekt mnoho odpůrců, ale záměr se vydařil. Objekty byly postaveny za pomoci dotace, došlo 

k celkovému zušlechtění lokality, kde dřív byl jen nepořádek a černé skládky. Nyní zde fungují 
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provozovny a vznikla zde nová pracovní místa, vyrostly zde nové rodinné domy a kompletní 

infrastruktura. 

 

 Nelichotivá situace trvá na úseku nezaměstnanosti. Z celého Karlovarského kraje je na tom 

Sokolovsko nejhůře s 9,8%, v samotném Sokolově pak s téměř  jedenácti procenty. 

Je zde i nejmenší nabídka volných míst, na jedno volné místo připadá téměř 32 uchazečů. 

Za pomoci Evropského sociálního fondu vzniklo v Sokolově sedm pracovních míst podpořených 

v rámci veřejně prospěšných prací na nekvalifikovanou práci v údržbě a úklidu veřejných 

prostranství, údržbě budov a komunikací. 

Jásat nelze v regionu ani nad výdělky. Oproti celostátnímu průměru zde průměrná hrubá mzda ve 

výši 21 435 korun pokulhává o čtyři tisíce měsíčně. A to i při vlivu nadprůměrných výdělků 

v Sokolovské uhelné. 

 

 

 

Zdravotnictví, sociální služby, neziskový sektor 

 

 

Nemos Sokolov, s.r.o. 

 

 Sokolovská nemocnice se úspěšně podílí na zisku skupiny Nemos, která vede také 

nemocnici v Ostrově. Sice došlo v nemocnici i k některým nepopulárním opatřením, ale vyplatilo 

se. Dobré výsledky hospodaření ocenil i Karlovarský kraj, který v tomto roce pokračoval 

v investicích do rekonstrukcí budov a nákupem přístrojového vybavení nemalým finančním 

objemem.Modernějších prostor se dočkal oční trakt nemocnice, jsou zde větší, klimatizované 

čekárny, moderněji vybavené ordinace. 

Jako první v Karlovarském kraji je v Sokolově využíván nový CBCT přístroj, 3D panoramatický 

rentgen na zobrazení kostí a zubů i měkkých tkání obou čelistí. 

Zrekonstruováno bylo oddělení ARO, kde kromě sedmi resuscitačních lůžek a nového přístrojového 

vybavení vzniklo také nezbytné zázemí pro sestry a lékaře. Zateplení se dočká také plášť budovy B, 

kde ARO sídlí. 

Zrekonstruován byl také pavilon C, kde pacienti najdou všechny možné ambulance včetně těch, 

které dosud sídlily ve sklepních katakombách. 

Zapomenout nemohu  na oddělení mamoscreeningu, které má důstojnější tvář.  

Nemocnice také splnila podmínky počtu výkonů na nové magnetické rezonanci a získala tak od 

Ministerstva zdravotnictví rozšíření akreditace RDG pracoviště. 

Od začátku roku jsou v pavilonu D v provozu všechny části rehabilitačního oddělení včetně lůžkové 

části. 

Činnost v nemocnici zahájila ordinace dětské endokrinologie a diabetologie, najdeme ji ve třetím 

patře pavilonu E. 

Od srpna jsou na centrálním registru k dispozici tablety, které nemocnici darovala organizace APPN 

– agentura pro neslyšící. Tablet umožní okamžité spojení pomocí webkamery s tlumočníkem do 

znakové řeči. 

Nově nabízí transfúzní oddělení sokolovské nemocnice zajištění odběrů krve pro dárce kostní 

dřeně. 

V březnu byla zahájena stavba parkovacího domu. Investorem celé stavby jsou těžaři Sokolovské 



uhelné, dílo by mělo být dokončeno v půli roku 2015. Kapacita domu je 130 automobilů, pacienti 

zde budou parkovat zdarma. 
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 Sokolovská nemocnice se aktivně zúčastnila Dne zdraví v parku Bohemie. Byl zde 

vyšetřován zrak, zjišťována krevní skupina, zájemci si mohli vyzkoušet praktiky kardiopulmonální 

resuscitace. 

Pomocí přístroje Pluspotix S09 vyšetřila oční lékařka na akci Den záchranářů na 200 dětí a 

u deseti procent z nich diagnostikovala oční vadu. 

Lékaři nemocnice se zapojili i do akce Odpoledne pro sociální služby, kde zajistili testy na okultní 

krvácení do stolice, měřili zájemcům cholesterol a tlak nebo podali požadované informace. 

Společnost Nemos Group ve spolupráci s FK a HC Baník Sokolov uspořádala na fotbalovém 

stadionu sportovně-vzdělávací akci. Na 200 prvňáčků si zasoutěžilo na devíti stanovištích ve 

sportovních disciplínách a řešilo otázky z oblasti zdravovědy a silničního provozu. Akce byla 

vítaným zpestřením na začátku školního roku. Školáčci si odnesli kromě nových zkušeností i pěkné 

dárky. 

V nemocnici proběhla konference pro odbornou veřejnost na téma Péče o pacienta po cévní 

mozkové příhodě. Zúčastnila se jí téměř stovka specialistů. Získané teoretické vědomosti si mohli  

účastníci ověřit přímo na oddělení primářky rehabilitačního oddělení Nemocnice Sokolov MUDr. 

Michaely Balatkové. 

 Nemocnice Sokolov získala první místo v anketě s názvem Nejlepší nemocnice kraje 2014 

v kategorii spokojenosti ambulantních pacientů a druhé místo v kategorii spokojenosti 

hospitalizovaných pacientů. 

Přeji nemocnici, aby si tato místa udržela i v roce 2015. Nově vytvořené podmínky pro poskytování 

zdravotnické péče k tomu jistě dávají všechny předpoklady. 

 

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. 

 

 Ještě začátkem roku vedení Karlovarské krajské nemocnice připravovalo pro zastupitele 

Karlovarského kraje již několikátou koncepci o budoucím fungování zdravotnictví. Ale pak se děly 

věci! Stávající ředitel nemocnice Petr Svoboda oznámil k 31. květnu hejtmanovi svoji rezignaci a to 

po ročním fungování ve funkci. Rada kraje ho v dubnu odvolala a pověřila  řízením nemocnice do 

doby jmenování nového generálního ředitele. Jeho rezignace byla zcela evidentně východiskem 

z nouze, protože krajská nemocnice v té době vězela hluboko v minusových číslech, která by zcela 

jistě byla důvodem k odvolání z funkce. A tak si ředitel na odchodnou vzal dle platné smlouvy 

odměnu ve výši dvou měsíčních platů a odešel neznámo kam, protože ani v Kyjově, kam se hlásil 

do výběrového řízení na tutéž funkci, neuspěl. 

V dubnu také krajské zastupitelstvo rozhodlo, že i nadále bude nemocnice patřit pod správu kraje. 

Od 1. května Rada Karlovarského kraje jmenovala generálním ředitelem nemocnice člena jejího 

představenstva, MUDr. Josefa Märze, který je zastáncem koncepce spádové, centrální nemocnice 

v kraji, která bude zajišťovat pro celý kraj akutní, nákladnou a specializovanou péči za podpory 

nejen kraje ale i státu. Vedoucí tým byl následně doplněn o pozici technického ředitele, kterým se 

stal Lukáš Holý a pozici ekonomického ředitele, kde zvítězil David Bracháček. 

Karlovarský kraj se k novému vedení zachoval příkladně. Již v červenci nemocnice obdržela 

finanční injekci na investice a částečné pokrytí provozních nákladů včetně navýšení základních 

platů středního zdravotnického personálu. Vedení nemocnice již za první pololetí prokázalo, že jde 

správnou cestou, ohromný dluh z počátku roku se rapidně snížil. Bylo to však také díky zvýšeným 

úhradám od zdravotních pojišťoven. Dluh 16 milionů korun dává předpoklad, že ke konci roku by 

se výsledek hospodaření mohl přiblížit nule. 



Nedořešena však zatím zůstává hrozba vysokých milionových pokut z roku 2010 a 2011. 
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 Po odborné stránce se karlovarská nemocnice stává špičkovým pracovištěm. Získala znovu 

status Perinatologického centra intermediální péče. Poprvé zde provedli unikátní operaci močového 

měchýře, kdy byl měchýř s nádorem nahrazen tenkým střevem. Nově bylo vybaveno iktové 

centrum pro léčbu osob s akutní mozkovou příhodou, urgentní medicína získala moderní přístroje 

za téměř 24 milionů korun, nově byly vybaveny operační sály. 

Snahou Karlovarského kraje je přivést do nemocnice tradiční čínskou medicínu. 

 

 Město Sokolov přispělo v tomto roce Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje 

na vybavení vozidla výjezdové základny Sokolov 59 tisíci korun. Toto vozidlo v roce 2013 město 

Sokolov záchranné službě darovalo. 

 

 Velkým problémem je provoz Protialkoholní záchytné stanice v Sokolově, která je jediná 

v kraji. Každý měsíc zde vznikají pohledávky za  zhruba 200 tisíc korun,  z nichž je 

pravidelně uhrazeno deset procent, zbytek je předáván odborné firmě k vymáhání. 

 

 Od září 2010 působí na Sokolovsku Agentura pro chráněné bydlení Dolmen. 

Do letošního roku se podařilo v rámci tohoto projektu umístit v chráněném bydlení 24 osob v rámci 

kraje. Město Sokolov poskytlo kraji pro Dolmen již celkem osm bytů, proto také v letošním roce 

odmítlo žádost agentury o finanční příspěvek. Udržitelnost projektu končí v roce 2016. S agenturou 

spolupracuje např. Městská knihovna Sokolov, která pro klienty Dolmenu zorganizovala akci 

Muzikoterapie a Dotyková terapie. Společnost využila nabídky dotace na realizaci projektu 

z Evropského sociálního fondu v ČR. Projekt je zaměřen na začlenění lidí s mentálním postižením 

do trhu práce. Tréninkové pracoviště vzniklo na Starém náměstí v budově vedle kostela, kde se 

prodávají vlastní výrobky uvařené za pomoci asistentů. V plánu je i venkovní posezení a malá 

knihovna uvnitř. Projekt má název Oáza. 

 

 Již patnáct let pomáhá postiženým klientům při startu do samostatného života občanské 

sdružení Chráněné bydlení Sokolov. 

Oslav patnáctého výročí se zúčastnila i zakladatelka Milada Bučková, která zavzpomínala na 

uplynulá léta a na zhruba šedesát klientů, kteří zařízením prošli. Většina zvládla zařazení do 

normálního života, byli však i tací, kteří se sem vrátili, nebo pro nekázeň toto zařízení museli 

opustit. 

Zaměstnanci a klienti žijí i společenským životem. Letos již popatnácté pozvali veřejnost na 

adventní večer v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově. Svými vlastními 

výrobky zajistili tradiční dražbu a občerstvení. Program obohatila hudební skupina Svítá, která 

působí pod záštitou Českobratrské církve evangelické v Sokolově. 

 

 Velmi aktivní je Klub seniorů Háječek, který pod vedením správce klubu Juraje Zubka 

pořádá po celý rok nespočet akcí. Měsíční přehled je zveřejňován s předstihem v sokolovském 

denním tisku, pravidelně pan Zubko informuje o průběhu nejúspěšnějších akcí včetně 

fotodokumentace. Sokolovští důchodci se pravidelně scházejí při hudbě a tanci, absolvují společně 

zajímavé přednášky, cestují po vlastech českých, sportovali při akci Sokolov v teniskách, využívají 

nabídky filmových představení pro seniory v kině Alfa. 

Důchodci z tohoto klubu se prostě nenudí! 

Druhý sokolovský Klub důchodců Slaměnka je více zaměřen na poznávání krás naší vlasti. 



Většina členů jsou dlouholetí turisté. I jejich aktivita je příkladná. 
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 Nabitý program po celý rok mělo sokolovské středisko TyfloCentra.  Po celý měsíc duben 

probíhaly akce, např. trénink paměti, výroba velikonočních výrobků, účast na přednášce 

v sokolovském gymnáziu, soutěž v pétanque na Bohemii. Středisko zorganizovalo zájezd na 

hmatovou výstavu v pražské botanické zahradě. Na koncert do klášterního kostela sv. Antonína 

Paduánského pracovníci střediska po loňském úspěchu pozvali nevidomého zpěváka Radka Žaluda. 

Ten vystoupil i na adventním koncertě. Bohatý program připravilo středisko i na dobu letních 

prázdnin. Zástupci sokolovského střediska přiblížili život nevidomých dětem přímo na 6. základní 

škole v Sokolově, kam si přinesli některé kompenzační pomůcky a také přivedli vodícího psa. 

Středisko pracuje pod vedením Gertrudy Maruščákové. 

 

 Známým pojmem se v Sokolově stává Azylový dům, jehož vedoucí je Jaroslava Fajtová. Za 

pomoci sponzorů byla zrekonstruována a vybavena herna pro děti. Děti s rodiči v Azylovém domě 

přivítaly ministryni Michaelu Marksovou, která přijela na pozvání senátora a starosty města Zdeňka 

Berky. Velkou odezvu měla oslava filipojakubské noci, která přilákala i děti z okolí. Úspěch 

sklidila cesta za pokladem svatavských skřítků. 

Ve prospěch sokolovského Azylového domu uspořádal sbírku Baby Club Robinson Sokolov. 

Pod záštitou organizace Člověk v tísni vznikla z iniciativy rodičů taneční skupina romských tanců 

Jana Slepčíka. 

Sokolovská pobočka společnosti Kotec otevřela v lokalitě U Divadla nízkoprahové zařízení Půda. 

Vedoucí Petr Fridrich zde chce pro mládež ve věku 15 až 26 let vést pracovní poradenství, 

organizovat volnočasové aktivity a vytvořit pro tuto skupinu mládeže bezpečné zázemí pro jejich 

aktivity. Spolupracuje s organizací Člověk v tísni. 

 

 Sokolovská radnice schválila umístění chodovského stacionáře Mateřídouška v prostorách 

budovy, kde sídlí občanské sdružení Zdraposo. Na přípravu  potřebných prostor město uvolnilo 

finanční prostředky, po listopadových volbách však došlo k přehodnocení celé situace související 

s novou koncepcí sociální politiky města. Mateřídouška však nepřijde zkrátka, byly jí nabídnuty 

prostory bývalého stravovacího pavilonu zavřené základní školy na Sokolovské ulici. Jen se její 

působení v Sokolově o nějaký čas posune. 

A tak Zdraposo nepřijde o prostory, v nichž mohou nalézt práci sokolovští klienti se zdravotním 

postižením a denní stacionář Mateřídouška pro děti, mládež i dospělé s mentálním a kombinovaným 

postižením získá adekvátní prostory. 

 

 Farní charita v Sokolově dlouhodobě pomáhá potřebným. Kromě sbírek pro Diakonii 

Broumov letos zorganizovala benefiční koncert na léčbu pro nemocného chlapce Františka, 

zprostředkovává adopci na dálku, organizuje tříkrálovou sbírku. Na konto malého Františka díky 

vstupnému na koncertě, příspěvku samotné Farní charity a daru supermarketu Tesco přibylo padesát 

tisíc korun. Druhá základní škola v Sokolově se ve prospěch chlapce zapojila do projektu 

Ponožkový pes. I děti této školy se zasloužily o to, aby František mohl absolvovat rehabilitační 

pobyt a využívat služeb asistenčního psa. V čele sokolovské Farní charity stojí pan Jan Sebján. 

Mimořádnou akci uspořádalo společenství Církve adventistů. Jako v biblických dobách proběhl 

v řece Ohři křest čtyř nových věřících. Křest vykonali duchovní Bohuslav Zámečník a Pavel 

Smolka za slovního doprovodu kazatele Martina Lindtnera z Karlových Varů. Obřadu v sokolovské 

loděnici přihlíželo několik desítek diváků. 

Tato církev uspořádala ve svém sboru v Sokolově na Šenvertě každoroční Alianční týden modliteb 

všech církví ve městě. Ekumenickou bohoslužbu vedl husitský farář Petr Bauchner za hudebního 



přednesu kazatele Martina Lindtnera. 
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 Na základě pozvání Vojtěcha Pačana, vedoucího romských bohoslužeb, přijela do Sokolova 

vyprávět svůj příběh řádová sestra Marie Immaculata Konvalinková, členka Kongregace Školských 

sester sv. Františka, členka Společnosti pro návykové nemoci a absolventka sebezkušenostního 

psychoteraupetického výcviku SUR. V modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Sokolově 

pohovořila o svých vlastních i profesních zkušenostech ze závislosti. 

 

 Sokolovská společnost Pohlazení finančně podpořila účast mladých lidí ze sociálně slabých 

rodin na multižánrovém festivalu United ve Vsetíně. Předseda Pohlazení Jiří Bauer předpokládá, že 

účast bude inspirací pro členky sokolovské romské kapely Devleskere čhave aven (Boží děti 

přicházejí). 

 

 V Sokolově působí řada dalších sdružení, spolků a organizací, které spojují společné zájmy 

svých členů. Jsou to např. kynologové, o nichž se moc nemluví a přesto mají ve svých řadách 

mistra republiky. Sokolovský Vladimír Šejstal s fenou německého ovčáka Atari Cato Bohemia 

získali zlato na Mistrovství České republiky ve sportovní kynologii. Měla jsem tu čest být na 

tiskové konferenci na sokolovské radnici při předání odměny od vedení města. 

Aktivní jsou také členové Českého svazu bojovníků za svobodu. Ti uspořádali zájezd na 

vzpomínkovou Terezínskou tryznu. 

Vojenské sdružení rehabilitovaných vojáků v Sokolově uspořádalo již osmý ročník Memoriálu 

plukovníka Josefa Horycha. Této střelecké soutěže se zúčastňují členové rodin zesnulých 

důstojníků a členové sdružení. Není náhodou, že vítězem soutěže se stal student Jan Horych, vnuk 

zesnulého plk. Horycha. 

Občanské sdružení Permon slavnostně otevřelo již druhou naučnou stezku v okolí zříceniny hradu 

Hartenberg v Hřebenech. Stezka nese název Olověný Hartenberg. Uranová Golgota je název první 

naučné stezky, kterou sdružení díky dotacím vybudovalo v Horním Slavkově. 

Předsedou tohoto občanského sdružení je Milan Kryštůfek, odbornou přednášku při slavnostní 

premiéře provozu zajistil Milan Gebouský. 

V knihovně ISŠTE Sokolov uspořádala sokolovská Základní organizace Českého svazu včelařů 

přednášku o právních otázkách souvisejících se včelařstvím a podmínkách chovu včel. Na boj proti 

moru včel a varoáze poskytuje této organizaci finanční příspěvek také město Sokolov. 

 

 

 

Zajímavé sportovní události 

 

 

 Již tradičně Karlovarský kraj ocenil nejlepší sportovce uplynulé sezony. Ze sokolovských 

sportovců byla úspěšná Jana Novotná z Atletického klubu Sokolov, tým sportovních střelců SKP 

UNITOP Sokolov, cyklista Ludvík Killinger sen. z Cyklo Team Killi, trenérka Kristina Moudrá 

z Atletického klubu Sokolov. Oceněna byla také dětská kategorie do 11 let, zvítězila   taneční 

skupina Mirákl, o.s. Sokolov. 

 

Ani letos nezklamali amatérští fotbalisté z vietnamské komunity. Již poosmé sehráli benefiční 

fotbalové utkání s policisty. Utkání se hrálo na hřišti druholigového Baníku Sokolov, skončilo 

nerozhodným výsledkem 2:2 a finančním výnosem 18 tisíc korun. Částku převzal pro dětské 



oddělení sokolovské nemocnice primář Luboš Vaněk. 
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Dalším charitativním utkáním, tentokrát ve prospěch organizace Pomoc v nouzi, byl fotbalový 

zápas osobností Real Top Praha a družstva vicemistrů světa z řad lékařů České republiky. 

Za Sokolov v družstvu nastoupili lékaři Josef Bolen a Jan Lukeš. Předzápas při této charitativní akci 

sehrála Stará Garda FK Baník Sokolov s týmem Město Sokolov. 

Akce pro organizaci Pomoc v nouzi vynesla krásných třicet tisíc korun. 

 

 FK Baník Sokolov se v podzimní části sezóny 2014/15 umístil se svým druholigovým A 

družstvem na 4. místě tabulky. Zásluhu na tomto úspěchu má nepochybně půlroční působení 

hlavního trenéra Daniela Šmejkala. Z mládežnických kategorií se U19 umístila v horní polovině 

tabulky, zcela podle očekávání. Ve skupině B České ligy starších žáků U14 hráči Baníku Sokolov 

obsadili 6. místo za plné spokojenosti trenéra Petra Schneidera. Skupina hráčů kategorie U17 

Baníku trenéra Luboše Váši přezimovala na osmé příčce tabulky. Nejmladší U16 skončila druhá, 

když svedla boj s pražskou Duklou. U15 letos neobhájila svoji ligovou účast v minulé sezoně. 

V horní polovině tabulek se drží družstva žáků U14, ocenit je nutné také výkony týmů U13 a U12, 

jejichž výkony nebyly žádnou ostudou. 

Fotbalový klub Baník Sokolov v čele s ředitelem klubu Tomášem Provazníkem nezapomíná ani na 

nejmladší kategorie. Na umělé trávě v areálu Baník zorganizoval turnaj O pohár města Sokolova 

2014. A domácí hráči ročníku narození 2003 si odnesli prvenství, zatímco ti mladší, narození v roce 

2006, skončili na místě čtvrtém, posledním. 

Ve spolupráci s Fotbalovou asociací ČR pořádal FK Baník Sokolov v červnu náborovou akci pro 

děti ze školek. Chce tak rozšířit řady fotbalových adeptů a zajistit si kvalitní budoucí fotbalový 

kádr. 

O tom, že nový trenér Daniel Šmejkal je pro fotbalový klub přínosem, jsem již psala. Teď jen pár 

slov o něm. Je rodák z Plzně, v české nejvyšší soutěži odehrál přes 200 zápasů, působil také jako 

hráč ve druhé německé Bundeslize. Desetkrát nastoupil v dresu české reprezentace, naposledy 

přivedl jako trenér k mistrovskému titulu juniorku pražské Slavie. 

Do světa letos odcházejí baníkovští odchovanci – do Hradce Králové Daniel Kocour, do Sparty 

Praha reprezentant ČR do 14 let Matěj Majka. Přejme jim stejný úspěch, jakého dosáhla zatím 

největší hvězda ze sokolovské líhně – hráč bundesligového Hamburgeru SV a český reprezentant 

Petr Jiráček. 

 Již tradičně hráči Kopačky uctili turnajem v malé kopané památku Jindry „Šagiho“ 

Kubrychta. A také v turnaji zvítězili. 

 Ani florbalisté Baníku Sokolov letos nezklamali. Mužské áčko vybojovalo pohár pro 

nejlepší mužstvo turnaje Kralupy Open. 

 

 Hokejisté sokolovského Baníku se stali vítězi skupiny Západ druhé hokejové ligy 

2013/2014. Před jejich bojem o postup do 1. ligy se tým spolu s trenéry Antonikem a Michnou 

setkali na sokolovské radnici s představiteli města, kteří jim popřáli hodně štěstí do baráže o první 

ligu a do budoucna přislíbili klubu maximální podporu. A i když 1. liga nevyšla, město své 

sportovce ani v sezoně 2014/2015 neopustí. 

Hokejový klub se stará o výchovu mladých hráčů. Základna klubu se předvedla před barážovým 

utkáním s Kolínem. Družstvo trénuje pod vedením Richarda Gregora a Petra Kukly. 

Při Vánočním turnaji se mužstvu mladších žáků nedařilo, i tak je však nutné za jejich třetí místo 

udělit pochvalu. Člen týmu Jiří Ticháček si za svůj výkon odnesl titul nejlepšího obránce. 

 O propagaci sokolovského hokejového sportu i samotného města Sokolov se letos postarali 



hráči týmu Old Boys Baník Sokolov, které dal dohromady šéf sokolovské staré gardy Roman 

Galeja.  
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Tento tým sehrál dvojutkání na Dálném východě ve městě Surgut nedaleko Omsku. Tato akce 

proběhla za podpory města Sokolov a Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

 Na své působení v dresech HC Baník Sokolov v sedmdesátých letech zavzpomínali tehdejší 

hráči na dostaveníčku v Pubu u Jacka na Starém náměstí v Sokolově. Důvodem setkání byla oslava 

70. narozenin někdejšího brankáře týmu Milana Šmejkala. Poblahopřát přišlo i současné vedení 

hokejového klubu, které bývalým hráčům přineslo přesné kopie jejich dresů s čísly a jmenovkami. 

Dodnes jsou tito bývalí borci, nyní již starší pánové, považováni za hokejové frajery. 

Zapomenout nesmím na sedmdesáté výročí narození zakladatele a prezidenta nejstaršího 

fotbalového spolku na Sokolovsku Pavla Vacka, dlouholetého funkcionáře vzpěračského oddílu TJ 

Baník Sokolov. 

 

 Po roční přestávce se v květnu ženy Basketbalového centra mládeže Sokolov vrátily do 

druhé ligy. Velmi dobře si tento celek pod vedením trenéra Jiřího Widže vedl v oblastním přeboru, 

trenér Lukáš Šnobl byl zase spokojen s výkonem basketbalistek celku BK Baník Sokolov . Oba 

týmy obsadily druhé a třetí místo tabulky. 

Již sedmnáctý ročník turnaje veteránů uspořádal BK Sokolov. Domácí mužský výběr převzal 

z rukou místostarosty města Sokolov putovní pohár, který v Sokolově zůstává i letos. Mezi 

účastníky byl i tým z dalekého německého Hochheimu, který je partnerským městem klubu. 

Nejstarším hráčem turnaje byl opět jednaosmdesátiletý Miloslav Bělík ze Sokolova, který za svůj 

výkon sklízel obdiv, stejně tak jako jeho syn Martin, který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem 17. 

ročníku. 

 Že basketbalisté umí hrát nejen rukama ale i nohama svědčí fakt, že při Erima cupu ve 

sportovní hale v Sokolově basketbalisté BK Sokolov zvítězili, když za sebou nechali týmy 

Městského úřadu Sokolov, Policie, Hasičů i Čamigo. 

Zapomenout nesmím ani na nejmenší basketbalové naděje skupiny U10, které se o Vánocích 

zúčastnily velkého mezinárodního turnaje v Plzni. Sice zde všechna utkání prohrály, rozhodně se 

však domů hráči vrátili plni dojmů a zkušeností. Ani basketbalisté skupiny U11 neuspěli v závěreč- 

ném turnaji krajského přeboru minižáků. I tak je však jejich výkon pod vedením trenérů Žákové a 

Miškovského příslibem do budoucna. 

Úspěšnější byla letos děvčata skupin U12 a U13, která v letošním ročníku oblastního přeboru 

obsadila bronzová místa. Však je také trenér Jiří Widž pochválil! 

 Lenka Strolená, Monika Hrdličková, Lucie Sejtková a Veronika Šíbová spolu kdysi 

v Sokolově hrály jako žačky a dorostenky. Nyní se domluvily a jen tak pro zábavu vyrazily na 

mistrovství Evropy do Bruselu, kde v turnaji Europe Police and Fire Games v basketbale 3 na 3 

uspěly a přivezly z bojů sedmi týmů zlato . I to je dobrá propagace sokolovského basketbalu. 

 

 O vzpírání v Sokolově by se i v letošním roce daly psát romány. Úspěšní byli vzpěrači 

oddílu silového trojboje, Michal Michalíček pokořil svůj vlastní rekord České republiky v benči 

váhové kategorie do 74 kg, když ustál rovných 180 kg. To vše se událo na Mistrovství oblasti 

jižních a západních Čech. K rekordu pak přidal své výkony celého trojboje a celkovými 610 kg 

získal zlato. Medailovou sbírku přivezli sokolovští vzpěrači z mezinárodního Mistrovství České 

republiky. Emil Balogh získal bronz, Lukáš Cibulka stříbro a bronz. Cenné pro sokolovské 

vzpěrače bylo i zlato sokolovského odchovance Libora Wälzera. 

Sokolovský oddíl vzpěračů ovládl druhé kolo první ČEZ ligy družstev vzpěračů, když na domácí 

půdě ve vzpírárně 8. základní školy posbíral nejvíce bodů a potvrdil tak své vedoucí postavení 



v lize. Vynikající byl Richard Tkáč, Vlastimil Kopecký, nezklamal ani Vlastimil Klímek, Michal 

Michalíček a opět Emil Balogh. 
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Také mladí vzpěrači si udrželi pěkné místo v Lize starších žáků. V celkovém pořadí obsadili druhou 

příčku zejména výkony Emila Danče, Jiřího Dunky a Bohumila Žižky. Trenér Slávek Rychnavský 

byl spokojen. 

A ještě jeden úspěch. Sice bývalého, avšak baníkovského  vzpěrače Aleše Tirindy, vicemistra České 

republiky v juniorech. Když po všech možných životních kopancích a zraněních vzpírání opustil, 

vrhl se na kulturistiku a z juniorského Mistrovství České republiky si přivezl zlato. Prostě se našel! 

 

 Svoji pozici v sokolovském sportovním boji velmi dobře obhajují také sokolovští boxeři. 

Na Mistrovství České republiky školní mládeže a kadetů vybojoval Michal Matějovič bronz, Patrik 

Furch stříbro. Oba trénují pod vedením trenéra Jana Malého, Luboše Matějoviče a Jaroslava Šlaise 

ml. 

Petr Brodský získal bronz z Mistrovství ČR v Plzni, vítězný pohár přivezl z mezinárodního turnaje 

mládeže Osvobození Plzně 1945. René Hejda odtud přivezl stříbro. 

Borcům ze Sokolova se dařilo nejen  na tradičním Evropském turnaji mládeže v Třeboni ale také na 

turnajích v německém Saalfeldu a Oelsnitz. 

Při mezinárodním boxerském turnaji juniorů O pohár Sokolovské uhelné a města Sokolova, 

který se konal v sokolovské sportovní hale, změřili své síly s elitními soupeři ze zahraničí. A Petr 

Brodský zde vybojoval v neskutečně těžkých kolech stříbro. Svými výkony zaujal pozornost 

špičkové boxerské obce, tento mladý boxer má zcela určitě vykročeno k vyšším metám. 

 

 A co letos zvládla naše první dáma atletiky Ivana Sekyrová z AK Sokolov? 

Zvítězila ve druhém ročníku Karlovarského Mattoni půlmaratonu, stala se vicemistryní České 

republiky v půlmaratonu. Triumfem na kvalifikačním závodě do vrchu v Zadově si vybojovala 

účast v reprezentaci při Mistrovství Evropy v běhu do vrchu ve Francii. Ve své kategorii doběhla 

jako první v Běhu zámeckým parkem v Klášterci. Zlatou kouli vybojovala v běžeckém seriálu osmi 

závodů Run Tour 2014. V Lize běžců Karlovarska byla po 23 závodech na 8. místě. Výsledky 

Ivany Sekyrové a tvrdý trénink bedlivě sleduje její trenér Milan Kalousek, 

který optimisticky vzhlíží k olympiádě v Riu v roce 2016. Zatím se však nedaří pro účast Ivany na 

této vrcholové sportovní akci, při níž by sokolovská atletka zakončila svoji sportovní dráhu, zajistit 

dostatečné finanční zázemí. 

U atletiky nesmím zapomenout na skvělé výkony dalších běžců. Na Oblastním mistrovství ve 

Stříbře druhé místo získala Terka Poncová, bronzem ověšena se vrátila Tereza Sekyrová. 

V seriálu Run Tour 2014 získal zlatou kouli Pavel Procházka, který se v Lize běžců Karlovarska 

drží na 10. místě. První místo ve své kategorii si vyběhal při únorovém přespolním běhu 

v Sokolově, čtvrtý byl při Karlovarském krosu. Zde ho na třetím místě předběhl  Jan Sokol, který na 

stejném místě skončil v 5. ročníku Nočního běhu v Drážďanech. Únorový běh Sokolovem tento 

atlet absolvoval na druhé příčce. 

Ivana Sekyrová a Jan Sokol letos vylepšili stávající rekordy při Sokolovské hodinovce. Honza 

pak při Sokolovském ¼ maratonu svým nejrychlejším během prokázal svoji profesionalitu. Tento 

závod si vyzkoušeli  i amatéři. Za zmínku zcela určitě stojí 175. místo místostarosty Karla Jakobce. 

Všem, kteří se tohoto závodu zúčastnili, patří stejné uznání. 

 

 Letos o sobě velmi výrazně dávají vědět sokolovští orientační běžci. Karel Rambousek ve 

své kategorii nepotkal přemožitele při třídenních závodech Cerkno Cup 2014 ve Slovinsku. Stejně 

pěkně se umístila starší žákyně Dagmar Birsaková, v B kategorii mužů obsadil Daniel Vít druhé 



místo a starší dorostenka Magda Hanáková byla třetí. 
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 Titul oblastního přeborníka získali při třídenních závodech Jarní trojúhelník Mariánské Lázně starší 

žáci Adam Solomko a Jan Hejduk. Karel Rambousek zde mezi muži obsadil třetí místo. Při oblastní 

soutěži v Plzni si vyběhala bronzové medaile mužská štafeta ve složení Karel Rambousek, Karel 

Pilař , Lukáš Knepr. Posledně jmenovaný získal v kategorii juniorů ve sprintu zlatou medaili a 

vybojoval si tak právo účasti na Mistrovství republiky v této nejmladší orientační disciplíně. 

 

 Jen to nejlepší lze napsat o členech sokolovského oddílu Cyklo Team Killi. 

Oba Killingerové uspěli v novém ročníku Extraligy masters. Starší dojel první, junior ve své 

kategorii čtvrtý. Markéta Adamíková mezi ženami skončila bronzová. 

Killinger senior si svým vítězstvím v sedmém ročníku O pohár starosty města Sokolova, který se jel 

současně jako Mistrovství České republiky Masters, zajistil účast na Mistrovství světa Masters 

v Lublani. Zde se umístil na pěkném 15. místě. A tak by se dalo pokračovat, kamkoliv otec se 

synem jedou, vždy přijedou s přírůstkem do medailové sbírky oddílu. 

 

 Rok 2014 znamenal pro sokolovského dálkového plavce Richarda Kamase opět povedené 

výkony. Plave letos v barvách brněnské Komety, trénuje převážně v bazénu u karlovarské Arény, 

kde mu vycházejí vstříc, ale je to pořád sokolovský borec. Na trénink v sokolovském bazénu jeho 

finance při denním tréninku bez jakýchkoliv výhod nestačí. 

Na letošním Mistrovství české republiky veteránů na 10 kilometrů získal na Sečské přehradě zlato. 

Stříbro si vyplaval na Brněnském Garoma maratonu. Přemožitele nenašel ani na Mistrovství České 

republiky na 5 kilometrů na Velkém Boleveckém rybníku. Jeho velkým úspěchem byl bronz 

z elitního závodu smíšených štafet na 4x2 kilometry na 31. ročníku mezinárodního mistrovství na 

veslařském kanálu v Račicích. Plaval zde se svými kolegy z brněnské Komety. Mezi veterány zde 

opět nenašel přemožitele a tak si z Račic na krku odvážel i zlato. 

 

 I letos v sokolovském bazénu proběhly závody Vodní záchranné služby O pohár města 

Sokolova záchranářů Českého červeného kříže.  

Místní skupina zde také tradičně pořádala již 15. ročník Mistrovství mádeže v záchranném sportu. 

Dorazilo sem 109 závodníků v pěti věkových kategoriích. 

 

 Plavecký klub Baník Sokolov uspořádal v bazénu 12. ročník plaveckých závodů pro děti ve 

věku do 10 let. Na stupni vítězů stanula Šárka Šteinfeldová, druhá byla Agáta Majkusová.  

Letošního Sokolovského kapříka se zúčastnilo 150 mladých plavců z celé České republiky. 

Nově vznikl plavecký oddíl SK plavání Sokolov, který založily sokolovské plavkyně spolu 

s některými bývalými sokolovskými plavci. Chtějí zde zúročit své zkušenosti a předat je mladším 

plaveckým generacím. Renata Krčková si letos přivezla 4 zlaté medaile z Mistrovství ČR v plavání 

Masters, kde nenašla přemožitelku a stala se absolutní mistryní ČR. Ve své kategorii na všech třech 

prsařských tratích obhájila své prvenství také Regina Martincová. 

Plavkyně dosud trénují v městském bazénu v hodinách určených veřejnosti, doufají však, že najdou 

pochopení u čelních představitelů města a získají vyčleněné tréninkové hodiny pro práci se svými 

malými svěřenci. 

Trojnásobný držitel mistrovského titulu z Mistrovství ČR v plavání Masters je i další člen 

Plaveckého klubu Baník Sokolov, 65letý Miloš Ptáček. 

 

 Koupaliště Michal po roce opět přivítalo triatlonovou elitu. 750 metrů plavecké části, 20i 



kilometrový výlet do Podstrání a 5i kilometrový běh kolem koupaliště nejlépe zvládl Tomáš Renč 

z Labe Tri Clubu a Romana Gajdošová z brněnského Ekol Teamu. 
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Všichni přítomní velmi pozitivně hodnotili perfektní připravenost závodu, za níž stojí obětavá práce 

sokolovského Jiřího Dvořáka. 

 

 Dalším velmi náročným závodem byl Extrémní závod Bahňák. 17. května se na 

Jižním lomu v Sokolově sešlo 847 závodníků ze všech koutů republiky a na trati dlouhé 2,2 km si 

sáhlo na dno svých sil. Brodili se bahnem, překonávali záludné překážky, lezli pod ostnatým drátem 

ve vodě, zdolávali 3 metry vysoký komín jen za pomoci rukou, ručkovali vysoko nad kaolínovou 

stokou. Letos závodu přálo počasí, Bahňák si přišlo užít na tisíc diváků. 

Letos tento závod město podpořilo 200 tisíci korun a nemusí litovat, byl to opravdu zážitek. 

 

 Také extrémní závod Hard Challenge, pořádaný klubem Esprit4Live byl zážitkem. Prvního 

ročníku se zúčastnilo čtrnáct žen a dvacet mužů. Vítězem se stal Ondřej Halaj, za ženy excelovala 

Markéta Tarasová. 

Zajímavou akcí klubu Esprit4Live byla červnová akce v okolí Hruškové s názvem Companion 

race.  Jedná se o absolvování 7,2 kilometru dlouhé trati plné překážek a úkolů. 

 

 Sokolov na přelomu posledních měsíců roku hostil poslední kolo ligy mládeže v 

plnokontaktním karate a Velkou cenu výběru družstev seniorů. Sokolovský oddíl Shinkyokushin 

karate  v Sokolově uvítal více než stovku závodníků z ČR, Polska, Ukrajiny. 

Ve svých váhových kategoriích první místo získali sokolovští závodníci Adam Sejkora, Tadeáš 

Regety, Jiří Žofčín jr. a výběr mužů ve složení T. Šajánek, T. Popovič , P. Sejkora. 

Nejúspěšnějším závodníkem AKO ČR v letech 2010-2014 byl vyhlášen Jiří Žofčín jr. 

Ze sokolovských karatistů je třeba se také zmínit o těch, kteří představují světovou karatistickou 

špičku. Jsou to Jiří Jirásek, Dan Krhut a Vladimír Vrabec, Richard Schmid, Natálie Žippaiová, 

Tereza Jůnová. Ta se stala novou mistryní světa a mateřskému klubu SKP UNITOP 

udělala svým zlatem velkou radost. Kolegyně Žippaiová obsadila bronzové místo. 

Radost prezidentu České asociace Kyokushin karate Sensei Mgr. Jiřímu Žofčínovi dělají mladí 

bojovníci sokolovského oddílu Kamikaze Adam Sejkora, Petr Rabina, Martin Hajdu a zejména již 

jmenovaný Jiří Žofčín jr. 

 

 V květnu proběhl v sokolovské sportovní hale třídenní VI. Mezinárodní seminář 

okinawského karatedo stylu Meibukan Gojyu-ryu pod vedením senseie Akihita Yagi. 7. Dan, 

Kynoshi. Seminář zorganizoval Mgr. Jiří Matouš, 6. Dan, prezident ČMGKA. Pan Yagi kromě 

semináře uspořádal trénink v Chodově, navštívil pořad Snídaně s Novou, kurz sebeobrany žen a 

seniorů v Sokolově, uspořádal mítink na 8. základní škole v Sokolově. Tuto velmi pěknou akci 

kromě jiných finančně podpořilo také naše město. 

 

 Šachový oddíl Baník Sokolov uspořádal letos dva turnaje pro mládež. Ve 14. ročníku 

Jarního turnaje skončila na čtvrtém místě domácí Karolína Simetová, mezi chlapci se na třetím 

místě umístil Tomáš Wildhaber. 

V 16. ročníku O putovní pohár dominovali chodovští borci, z domácích byl nejúspěšnější Zdeněk 

Lipták, který skončil čtvrtý. 

 

 Dalším nadějným mládežnickým sportem v Sokolově je krasobruslení. 

V přípravce midi na Chomutovské brusli první místo vybruslila Tereza Veverková a Marie 



Přibilová, bronzovou medaili získala v kategorii žačky nejmladší B Kateřina Saletová. 
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Další medaile tato děvčátka přivezla i z Tachovského poháru a z  Velké ceny Mostu. Trenérka 

Daniela Klecanová má proč být spokojená. 

 

 Také Tenisový klub  Sokolov nezahálí a v práci s mládeží sklízí úspěchy. Mimořádný 

úspěch zaznamenal Dominik Jedlička, který je od roku 2012 klubovým hráčem ČLTK Praha a 

hostuje za TK Sokolov. Prosadil se na tenisovém halovém Mistrovství ČR starších žáků. 

Na sokolovských tenisových kurtech se na žákovském turnaji prosadili mladší žák Ondřej Böttinger 

a mladší žákyně Alla Abeldinova. 

 

 

Počasí v roce 2014 

 

 

 Zimní měsíc leden se příliš zimně netvářil. Podle meteorologů se jedná mimořádně teplé 

zimní počasí, zmatená je i příroda. Při teplotách okolo plus deset stupňů, které trvají po celé první 

dvě dekády měsíce začaly dokonce kvést macešky a sněženky, rozevřely se kočičky a v okolních 

lesích našli houbaři hlívu ústřičnou. Teprve 26. ledna v Sokolově napadly dva centimetry prašanu a 

teploty poklesly k nule, v noci těsně pod nulu. 

 Avšak hned s prvními únorovými dny se teploty šplhají nad nulu, a to i v noci, po celý únor 

denní teploty atakují deset stupňů nad nulou. A je bez sněhu. 

 Měsíc březen je vysloveně jarní, bez jakýchkoliv srážek, teploty v noci i ve dne vysoko nad 

nulou. Poslední dekáda je ve znamení teplot okolo dvaceti stupňů. Počasí je předzvěstí hlubokého 

deficitu spodních vod, UV index šplhá až ke čtyřce. 

 První dekáda dubna je teplotně podobná měsíci březnu, mezi čtrnáctým a dvacátým dnem 

měsíce se teploty snižují na deset stupňů a sem tam i zapršelo Ovšem závěr měsíce je opět teplý a 

suchý. 

 Květen byl teplotně stálý, teploty příjemné okolo dvaceti stupňů. Nejchladnějším místem v 

republice byla oblast Šindelové, kde místní meteorolog zaznamenal mráz mínus 8,5 stupně celsia. 

V Sokolově se však nic takového nedělo, pouze v posledních dnech druhé dekády pršelo. 

24. května zhruba v půl páté odpoledne vyděsilo lidi na téměř celém Sokolovsku zemětřesení. 

Epicentrum bylo opět u Nového Kostela na Chebsku a síla otřesů dosáhla hodnoty 4,1 stupně 

seismické stupnice. 

 Prvního června se země otřásla znovu. V samotném Sokolově ke škodám nedošlo, na 

Chebsku a Kraslicku však vznikly škody na majetku, které dle odhadů pojišťoven přesáhly deset 

milionů korun. První dekáda je slunečná, vedro na padnutí, jedenáctého června teploměr ukazuje 

teplotu nad třicet stupňů. V poslední dekádě se citelně ochlazuje, teploty se pohybují těsně nad 

dvacítkou, sem tam prší a bouří. 

 Letošní první prázdninový měsíc nezklamal, po celý měsíc je velmi teplo, teploty se 

pohybují mezi pětadvaceti a třiceti stupni. Protože je sucho, nedaří se houbařům, spokojeni  jsou  

sběrači borůvek. Předčasně začínají dozrávat i brusinky, jejichž žeň bývá obvykle až v září. 

 V noci z 2. na 3. srpna se země opět zatřásla, tentokrát bez škod. Do poloviny měsíce je 

stále teplo, poslední dekádu teploty klesají ke dvacítce a dosti prší. 26. srpna leje po celý den jako z 

konve, silnice ve městě směrem ze sídliště připomínají potok 

 Měsíc září je možné označit jako babí léto. I když občas trochu sprchne a ráno se objeví 

mlhy, denní teploty jsou příjemné, v některých dnech sahají ke čtyřiadvaceti stupňům. 
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 I měsíc říjen lze označit za velmi teplý, pouze kolem šestnáctého přecházejí přes náš kraj 

krátké a intenzivní dešťové srážky. Patnáctého října na horách spadl první sněhový poprašek tohoto 

roku. 

 Až do patnáctého listopadu nic nenasvědčuje tomu, že by se měla blížit zima. 

Zklamal i svatý Martin, který na bílém koni nepřijel. Teprve poslední dny listopadu klesají denní 

teploty pod deset stupňů a poslední dva dny měsíce se noční teploty zastavují těsně nad nulou. 

 I když podle meteorologů patřil rok 2014 k těm nejteplejším v historii meteorologických 

pozorování na území Česka, 5. prosince počasí šokovalo. Celou Českou republiku a také Sokolov 

překvapil mráz, sníh, náledí a vítr. Všechny tyto kalamitní projevy zimy potrápily zejména řidiče a 

energetiky po celém kraji. Po čtyřech dnech však po sněhu nebylo ve městě ani památky, teploty v 

noci i přes den stoupají nad plus pět stupňů. Vánoční svátky jsou bez sněhu. Teprve v posledních 

dnech roku začíná mrznout a na Silvestra se po celém kraji objevuje sníh. Tak snad zima přece 

jenom bude! 

 

 

 

 

 

P. S. 

 

 Protože období, kdy jsem zaznamenávala události ve městě a trochu i ve světě končí, 

děkuji všem, kteří mi byli ochotni v mé činnosti pomoci. 

Děkuji zejména vedení města, které mi umožnilo čerpat z materiálů rady a zastupitelstva, paní 

Kristýnce Damajkové, která materiály pro mne shromažďovala, panu Marku Faustovi, který mi 

pomáhal s tiskem originálu zápisu.  Velký dík patří paní Mgr. Daniele Dubcové - Macákové, která  

mi zápis  redigovala.  

 Novému kronikáři přeji hodně elánu a těším se na jeho zápisy, jejichž čtenářkou se ráda 

stanu. 

 

 

 

 

 

 

Zápis b yl schválen Radou města Sokolova dne: 21. července 2015 
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