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Nový kronikář se představuje
Rokem 2015 ujal jsem se vedení kroniky města Sokolova. Narodil jsem se 22. září 1975
v Sokolově, kde jsem prožil dětství a vychodil základní školu. Po absolvování Střední
průmyslové školy v Lokti v roce 1994 odešel jsem studovat český jazyk a dějepis na
Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kterou jsem
zdárně dokončil roku 1999. Od toho samého roku působím na Gymnáziu Sokolov jako
středoškolský učitel. V roce 2012 jsem absolvoval rigorózní řízení a získal na ústecké
univerzitě doktorský titul.
Kromě své práce se věnuji publikační činnosti, zejména se zajímám o dějiny Sokolovska
v období 20. století. Spolu s historičkou sokolovského muzea paní Romanou Beranovou jsem
v roce 2010 vydal knihu Ozvěny velké války o zajateckém táboře z 1. světové války
v Jindřichovicích, v roce 2013 jsem následně samostatně vydal knihu Květen bez šeříků o konci
2. světové války na Sokolovsku a v roce 2015 následovala kniha Ve stínu Krušných hor, která
mapuje koncentrační tábory a pochody smrti za 2. světové války na Sokolovsku a Karlovarsku.
Kromě toho jsem od roku 2011 výkonným redaktorem časopisu Sokolovsko, jenž pravidelně
přináší články s historickou a přírodovědnou tematikou z naší oblasti. V roce 2015 se mi též
narodila dcera Hana, dej jí bůh štěstí.
Vladimír Bružeňák

I. Úvod k roku 2015
Rok 2015 byl především v mezinárodním měřítku doslova nabitý událostmi, bohužel
veskrze negativními. Nárůst islamistického terorismu, jenž se svou doposud největší akcí uvedl
v New Yorku roku 2001, zanechal další krvavou stopu hned v lednu v Paříži, kdy několik
teroristů zaútočilo na redakci satirického deníku Charlie Hebdo a zavraždilo celkem 12 lidí,
včetně šéfredaktora. I když byli všichni vrazi následně policejními silami dopadeni a zastřeleni,
ukázal útok sílu fanatické islamistické ideologie a odkryl i řadu nedostatků v evropských
bezpečnostních strukturách. Hlavně však předvedl ve vší brutalitě to, čím se rok 2015 stal
bohužel typickým – ohrožení evropské demokracie a svobody slova a konec iluzí o trvalém
míru a bezpečí.
Své kořeny měl útok a útočníci především v pokračujícím krvavém občanském konfliktu
v Sýrii, kde se v minulých letech zjevil fenomén tzv. Islámského státu, jenž se tohoto roku stal
pro světový mír nepřítelem číslo jedna. Přes trvající bombardování západními státy (a v
průběhu roku i ruskými silami) a přes částečné úspěchy irácké armády a kurdských bojovníků
se během roku 2015 bohužel nepodařilo tento celek založený na islamistickém totalitarismu,
násilí, vraždách a fanatismu porazit. Dokonce se objevily spekulace o jeho propojení
s některými státními složkami v Turecku a Saúdské Arábii, zejména co se týče prodeje ropy, ze
kterého Islámský stát čerpá prostředky především na své vyzbrojování.
Nepřehledný a brutální konflikt v Sýrii vyhnal z této země statisíce uprchlíků, z nichž část
směřovala do sousedního Libanonu a část do Turecka a odtud do Evropy. Fenoménem roku
2015 se tak stal neutuchající proud nelegálních migrantů, kteří se přes moře a následně přes
Itálii a zejména přes Řecko snažili dostat především do bohatých států Evropy, konkrétně do
Německa, případně do Švédska a Británie. Stovky jich přitom zahynuly, ovšem další statisíce
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(celkem šlo o více jak milión osob) se hlavně tzv. balkánskou cestou přes Makedonii,
Maďarsko a Rakousko snažily dostat do vysněné cílové destinace. Postupně migrační proud
sílil, k uprchlíkům z války v Sýrii se začali přidávat uprchlíci z nestabilního Iráku a
Afghánistánu, jakož i z chudých zemí severní a střední Afriky, Íránu, Pákistánu a dalších zemí
třetího světa. Ne všichni utíkali před válečným nebezpečím, značná část z nich hodlala
v Evropě najít své nové působiště z čistě ekonomických důvodů, popřípadě využít štědrých
sociálních systémů některých evropských států. Pod náporem těchto uprchlíků se začala otřásat
sama evropská stabilita a Evropská unie, zejména když německá kancléřka Angela Merkelová
prohlásila, že všichni uprchlíci jsou v Německu vítáni. Tato zcela nešťastná věta, kterou sama
kancléřka musela v pozdějším období mírnit a korigovat, vyvolala další silný proud uprchlíků,
který některé země nebyly schopny zvládnout. Dluhovou krizí zmítané Řecko zcela
rezignovalo na svou povinnost chránit vnější hranice schengenského prostoru a pouštělo bez
řádné registrace do Evropy další tisíce jedinců, o jejichž původu a motivaci nebylo známo
takřka nic.
Prvním státem, který na krizi razantně zareagoval, bylo Maďarsko, kde vláda premiéra
Viktora Orbána přistoupila ke stavbě plotu na svých hranicích, jenž měl ochránit nejen
Maďarsko samotné, ale vlastně celý Schengen. Vláda Maďarska se za to dočkala velké kritiky
od představitelů evropských institucí, ovšem během dalších měsíců k tomuto kroku přistoupily
i vlády Makedonie, Slovinska a Rakouska a své hranice začalo přísněji střežit i Chorvatsko,
Francie či dokonce samo Německo. Ukázalo se, že Evropa je značně nejednotná v názoru na
tuto uprchlickou vlnu a její řešení, především se ukázal poměrně velký rozdíl mezi státy tzv.
postkomunistickými a státy západními, vycházející především z odlišných dějinných
zkušeností.
Islamistický fanatismus se roku 2015 neprojevil jen v Paříži a v násilí páchaném
Islámským státem v Sýrii a Iráku. V březnu bylo islamistickým fanatikem zavražděno 23
turistů v Tunisku, 67 turistů a dalších lidí bylo zavražděno v červnu opět v Tunisku a Kuvajtu,
102 lidí zabili fanatici při demonstraci v turecké Ankaře, stovky obětí si vyžádaly útoky
islamistické sekty Boko Haram v Nigérii a 31. října se v důsledku bombového útoku
islamistických teroristů zřítilo v Egyptě ruské civilní letadlo se všemi 224 lidmi na palubě, což
měla být zřejmě pomsta radikálů za zapojení Ruska do syrského konfliktu. Naprostým šokem
pro Evropu byl poté masivní útok několika teroristů opět v Paříži. 13. listopadu bylo na
několika místech této francouzské metropole postříleno na 130 nevinných lidí, a to přímo na
ulicích či v koncertním klubu. Francie a s ní celý svět se zahalila do smutečního hávu a opět se
vynořilo množství otázek a pochybností o smysluplnosti tzv. multikulturalismu, o islamismu a
islámu, o evropských hodnotách a evropské bezpečnosti. Když se navíc ukázalo, že někteří
útočníci využili uprchlické vlny a dostali se do Evropy touto cestou (ostatní byli rodilými
Francouzi či Belgičany), strach a obavy z budoucího vývoje se jen zvětšily. Sexuálně
motivované útoky migrantů na ženy v mnoha německých, rakouských, švýcarských a finských
městech, jež se odehrály na Silvestra, pak tyto obavy jen završily.
Ve svém důsledku také migrační krize a teroristické útoky zvýšily nebezpečí vzestupu
především krajně pravicového radikalismu v mnoha státech Evropy a posilování preferenčních
hlasů stran s touto politickou orientací. V říjnu například v Polsku zvítězilo nadpoloviční
většinou nacionalistické konzervativní hnutí Právo a spravedlnost vedené konzervativním
politikem Jaroslawem Kaczynským, které ihned po volbách využilo svého silného postavení a
s podporou prezidenta Dudy ze stejné strany začalo ve veřejnoprávních médiích a v nejvyšších
patrech soudnictví s čistkami a dosazováním svých lidí, čímž narušilo jedny ze zásadních
principů demokracie, tedy nezávislost soudů a svobodu projevu. Větší obliba krajní pravice
byla zaznamenána také ve Francii, Nizozemí či Finsku.
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Poněkud ve stínu migrační krize, událostí spojených s nárůstem islamistického teroru a
války v Sýrii zůstaly další události evropské a světové politické a kulturní scény, jako dluhová
krize v Řecku, která zapříčinila volební vítězství krajně levicové strany SYRIZA a přivedla
Řecko na okraj ekonomického krachu, přetrvávající napětí v Izraeli, kde po čase došlo
k opětovnému násilí mezi Izraelci a Palestinci, dubnové zemětřesení v Nepálu, které si
vyžádalo na 9000 obětí, po 54 letech navázání diplomatických styků mezi USA a Kubou,
přetrvávající ozbrojený konflikt na východní Ukrajině mezi ukrajinskou armádou a Ruskem
podporovanými povstalci (kde zavládlo křehké a občas porušované příměří) či bojové operace
jednotek Saudské Arábie při nepokojích v Jemenu. Úspěchem pak koncem listopadu skončilo
v Paříži zasedání o klimatických změnách, kde se hlavní světové státy zavázaly snížit emise
skleníkových plynů, jejichž produkce má zřejmě čím dál větší dopad na měnící se světové
klima.
Česká republika i díky své poloze a společenské struktuře byla naštěstí takových neštěstí a
teroristických útoků ušetřena, přesto jako součást Evropské unie a schengenského prostoru
přijala celou řadu opatření k posílení své bezpečnosti a bezpečnosti svých občanů. Na hranicích
se objevilo zvýšené množství policistů, stejně jako u klíčových objektů či na letištích. Přesto,
že hlavní migrační vlna naši zem minula, stejně jako teroristické útoky, zvýšila se popularita
antiislámských krajně pravicových skupin i u nás. Diskutabilním se stal především blok
docenta Jihočeské univerzity Martina Konvičky, jehož ostře protiislámská a protiimigrační
rétorika pohybující se až na hranici zákona získala řadu příznivců. K uklidnění situace
nepřispěl bohužel ani prezident republiky Miloš Zeman, jenž některými svými výroky napětí a
obavy spíše rozdmýchával, přesto že v jistých ohledech mohl mít pravdu. Nicméně jeho
popularita tím spíše narostla.
V únoru otřásla republikou tragédie v Uherském Brodě, kdy psychicky narušený Zdeněk
Kovář svými dvěma legálně drženými zbraněmi zastřelil v místní restauraci osm lidí, několik
jich zranil a následně spáchal sebevraždu. Tento v naší zemi málo vídaný zločin, ve své
podstatě druhá největší masová vražda v dějinách republiky, pronikl i do zahraničních médií a
vyvolal vlnu diskusí o získávání a držení střelných zbraní. Zajímavostí je, že Zdeněk Kovář dle
některých pramenů sloužil v 70. letech na vojně v Sokolově.
Naopak v březnu zveřejnila média radostnou zprávu o návratu dvou studentek, Hany
Humpálové a Antonie Chrástecké, které byly po dlouhém vyjednávání propuštěny ze zajetí
islamistických radikálů. Ti je unesli v březnu roku 2013 v Pákistánu a zadržovali na neznámém
místě dva roky.
Na přelomu března a dubna projel republikou konvoj americké armády (tzv. Dragoon
Ride), jenž se vracel z cvičení z Pobaltí. Přesuny vojsk NATO nejsou na našem území ničím
výjimečné, ovšem tento konvoj, při němž američtí vojáci několik nocí na našem území
nocovali, byl médii ostře sledován a především mezi krajně levicovými občany vyvolal odpor.
Konvoj měl ujistit středoevropské státy NATO podporou této organizace, a to především
v souvislosti s děním na východní Ukrajině a s potencionálními akcemi Ruska vůči zemím
středovýchodní Evropy. Naprostá většina českých občanů své spojence při jejich pobytu
srdečně přivítala, prakticky po celou dobu jízdy amerických vojáků stály u dálnic a silnic davy
lidí a upřímně jim vyjadřovala podporu. Nejinak tomu bylo v místech jejich zastávek, zejména
v Praze a Plzni.
Měsíc květen byl dobou velkých oslav 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě. Na
řadě míst republiky, včetně Sokolova, se konala řada pietních aktů, vzpomínkových akcí,
setkání s veterány, pořádalo se množství výstav, přednášek a besed. Český národ si toto výročí
připomenul velmi důstojně a ukázal, že na dějiny své ani světové nezapomíná. Poněkud menší
ráz měly v červnu oslavy 600. výročí upálení mistra Jana Husa, přesto i při tomto výročí se
konala řada akcí, jež velkého středověkého reformátora důstojně připomněly.
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V květnu žil český národ také oblíbeným hokejem, konkrétně 79. mistrovstvím světa, jež
se navíc konalo u nás, a to v Praze a Ostravě. Národní tým však na tomto mistrovství medaili
nezískal, neboť v semifinále podlehl Kanadě 0:2 a v boji o 3. místo Spojeným státům 0:3.
Celkově tak Česká republika obsadila na turnaji 4. pozici.
I v jiných odvětvích však čeští sportovci dosáhli významných úspěchů. V únoru se stala
mistryní světa na trati 5000 m rychlobruslařka a skutečný fenomén tohoto sportu Martina
Sáblíková, která následně vyhrála i mistrovství světa ve víceboji. Nevídaného úspěchu dosáhli
na mistrovství světa v biatlonu ve Finsku v březnu naši biatlonisté, když vybojovali jednu
zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Do historie se zapsali především jména jako
Michal Šlesingr, Gabriela Soukalová, Veronika Vítková či Ondřej Moravec. Skvělé výkony
předváděli biatlonisté po celý rok i na dalších akcích a v očích fanoušků tento ne právě český
sport velmi zpopularizovali. V září postoupili čeští fotbalisté na mistrovství Evropy do Francie,
a to již pošesté za sebou! A poslední velký úspěch českých sportovců přišel v listopadu, kdy
ženský tenisový Fed Cup vyhrály opět české tenistky a ovládly tak čtvrtý z posledních pěti
ročníků. O vítězství se zasloužila zejména Petra Kvitová, Karolína Plíšková a Barbora
Strýcová, které ve finále zdolaly tým Ruska poměrem 3:2.
V roce 2015 opustilo pozemský svět mnoho významných osobností světové i české
kultury či politiky. Zemřel například německý spisovatel Günter Grass, Brit sir Nicholas
Winton, jenž roku 1939 zachránil před smrtí stovky českých židovských dětí, populární
anglický spisovatel Terry Prachett, americký zpěvák B. B. King, francouzský herec a
představitel legendárního Vinnetoua Pierre Brice, český kameraman světového formátu
Miroslav Ondříček, bývalý premiér Stanislav Gross, spisovatel a publicista Ludvík Vaculík,
legendární fotbalista Josef Masopust či známý herec Lubomír Lipský.

II. Z činnosti městského úřadu, rady a zastupitelstva
Rada města Sokolova
V roce 2015 se rada města sešla celkem sedmadvacetkrát, čtyři jednání byla z tohoto
počtu svolána jako mimořádná. Všechna jednání byla usnášeníschopná a veřejně přístupná.
V souladu se zákonem o obcích projednávala rada města záležitosti městského majetku, bytové
a finanční problematiky, hodnotila činnost jednotlivých komisí a výsledky činnosti
jednotlivých odborů městského úřadu. Brala na vědomí záležitosti, jejichž schvalovací
kompetence příslušela městskému zastupitelstvu.
V přehledu jsou zaznamenány jen důležité body pro rozvoj města, kromě toho se řada bodů
týkala převodu pozemků, přidělování bytů, zápisů apod.
1. zasedání 6. ledna 2015
- změna příplatku za vedení pro ředitelku Městské knihovny Sokolov a statutární zástupkyni
MDK Sokolov
- smlouva o poskytnutí daru Fotbalovému klubu Baník Sokolov, o.s.
- navýšení počtu zaměstnanců u Městské policie Sokolov o dva pracovníky
- projekt prevence kriminality " Asistent prevence kriminality" pro rok 2015 – schválení
projektu s žádostí o dotaci ze státního rozpočtu MV ČR
- schválení dotací (grantů) na rok 2015 - celoroční činnost a jednotlivé akce prvního čtvrtletí
roku
- změna rozpočtu města Sokolov - poř.č. 4/RM/RZ140137
- výběrové řízení na post ředitele MDK
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2. zasedání 20. ledna 2015
- poskytnutí finanční dotace (grantu) Západočeské univerzitě v Plzni na činnost Univerzity
třetího věku v Sokolově
- žádosti o poskytnutí finanční dotace na pořádání kulturních akcí v roce 2015
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro stavby "Hrušková-hlavní vodovodní
řad" a "Hrušková-hlavní kanalizační
řad"
- intenzifikace ČOV Sokolov - 1. etapa - změnové listy stavby
- revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a vybudování parkovacích stání
- smlouva o propagaci města Sokolov
- víceúčelová stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna
- předání výtěžku ze vstupného na 11. vánoční benefiční koncert Hudby Hradní stráže a Policie
ČR Domovu pro osoby se
zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o.
- změna rozpočtu města Sokolov - poř.č. RO150001
3. zasedání 3. února 2015
- plán oprav komunikací pro rok 2015
- veřejná zakázka - "Revitalizace sportovišť a volnočasových aktivit - sadové úpravy"
- parkoviště v ulici Karla Hynka Máchy, Sokolov - výsledky zadávacího řízení na zhotovitele
stavebních prací
- víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna - nájemní smlouva
- žádost sdružení DROSERA, Sdružení ochrany přírody a krajiny o poskytnutí finanční dotace
- stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul.
Slovenská
- žádost sdružení Český svaz bojovníků za svobodu, o. s., o poskytnutí příspěvku na celoroční
činnost
4. zasedání 17. února 2015
- navýšení průměrného evidenčního počtu zaměstnanců - přepočteného pro rok 2015
- jmenování ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Městský dům kultury Sokolov
- poskytnutí finanční dotace (grantu) FK Baník Sokolov a.s. na celoroční činnost v roce 2015
- žádost spolku TRIAL TEAM BŘEZOVÁ, z. s. o finanční dotaci
- revokace usnesení č. 29/2/15R/2015 ze dne 20. 1. 2015 - Hurá prázdniny - soutěž ohňostrojů
2015
- projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v
sokolovské kotlině, dílčí část Cyklotrasa P 1 - úsek 113 Dolní Rychnov - Sokolov - Smlouva o
výpůjčce s obcí Dolní Rychnov
- Mateřská škola Sokolov, ul. Pionýrů 1344 - přeložka distribučního zařízení určeného k
dodávce elektrické energie
- veřejná zakázka - "Revitalizace sportovišť a volnočasových aktivit - stavební práce"
5. zasedání 26. února 2015
- stanovení platu ředitele Městského domu kultury Sokolov, 5. května 655
- nominace na Osobnost města Sokolova 2014
- kácení listnatých stromů v ulici Karla Hynka Máchy
- revitalizace městského koupaliště
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- výsledky řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2014
- rekonstrukce mostů a lávky přes Lobezský potok
- smlouva o zajištění kurzu sebeobrany pro ženy a seniory na rok 2015
- schválení dotací (grantů) na rok 2015 - jednotlivé akce druhého čtvrtletí roku, veřejná zakázka
města
- úprava Grantového systému města vč. vybraných příloh
- žádost o poskytnutí bezúročné půjčky z Fondu prodeje bytů v souvislosti s revitalizací Starého
náměstí v Sokolově
- změna rozpočtu města Sokolov - poř.č. RO150002
6. zasedání 17. března 2015
- měření tepla pro koncové uživatele v objektech v majetku města Sokolov
- přidělení nízkonákladových bytů pro seniory a zdravotně postižené občany
- dodávka v rámci projektu "Konsolidace IT a nové služby TC Sokolov"
- zpráva o činnosti na úseku zeleně v Sokolově v roce 2014
- obecně závazná vyhláška o omezení požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
- nájemní smlouva - pronájem služebního psa pro plnění úkolů Městské policie Sokolov
7. zasedání 31. března 2015
- žádost o zařazení adresy Křížová 168 v Sokolově mezi místa, kde je možné provozovat
hazard
- podlimitní veřejná zakázka na stavební práce "Stavební úpravy komunikace Vítězná"
- vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov
- žádost o darování budovy bývalé školní družiny a jídelny při ZŠ Sokolovská
- kino Alfa - sanace zadní části venkovního schodiště a bezbariérový chodník
- stavební úpravy objektů čp. 134 a 135, Staré náměstí, Sokolov
- smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
- revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a vybudování parkovacích stání
8. zasedání 14. dubna 2015
- analýza současného stavu MAN Sokolov
- poskytnutí dotace na činnost Asociace "Záchranný kruh" pro rok 2015
- dispozice s nemovitostmi odkoupenými od Českých drah, a.s.
- nákup elektrické energie pro město Sokolov a jeho zřízené organizace v letech 2016 - 2018:
nákup na komoditní burze POWER
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. a "Centrální dodávka silové elektrické energie pro
společnost měst, jejich
příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají sdružená města 100% podíl"
- dotace na činnost Střediska výchovné péče Karlovy Vary
- revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání – Smlouva o výpůjčce
č. V/3103/SO/2015
- stavební úpravy nábřeží Petra Bezruče - zhotovitel projektové dokumentace
- koncepce prevence kriminality města Sokolov na období let 2015-2017
- účetní závěrka města Sokolov za rok 2014 a závěrečný účet města Sokolov za rok 2014
- změna rozpočtu města Sokolov - poř.č. RO150003
9. zasedání 28. dubna 2015
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- vyhodnocení zimní údržby komunikací v období 2014 – 2015
- vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov
- žaloba proti rozhodnutí MF - stadion
- novostavba objektu - šatny, kanceláře a sociální zařízení v areálu Baník – zhotovitel
projektové dokumentace
- revitalizace městského koupaliště
- prodloužení nájemní smlouvy k pozemku p.č. 305/1 v k.ú. Týn u Lomnice obci Lomnice k
provozu Záchytného zařízení pro
zvířata
10. zasedání 12. května 2015
- veřejná zakázka "Stavební úpravy komunikace Vítězná" - výsledky výběrového řízení - výběr
dodavatele
- zpráva z provedené kontroly MŠ Sokolov, Vítězná 725
- pohledávky města k 31. 12. 2014
- dodávka v rámci projektu "Konsolidace IT a nové služby TC Sokolov"
11. zasedání 26. května 2015
- smlouva o poskytnutí užívacích práv k systému ASPI
- soutěž Studentského zastupitelstva města Sokolov " Sokolov má talent"
- zpráva z provedené kontroly ZŠ Sokolov, Křižíkova 1916.
- koncesní řízení pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury
- veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele stavby "Kanalizace v ul. Petra Chelčického,
Sokolov"
- revitalizace městského koupaliště
12. zasedání 9. června 2015
- schválení dotací (grantů) na rok 2015 - jednotlivé akce třetího čtvrtletí roku, rozšíření
účelového určení přidělené dotace (grantu)
na celoroční činnost roku 2015
- rekondiční pobyty a rehabilitační cvičení a plavání – dotace
- dodávka a instalace 3D audio systému Auro v sále kina Alfa v Sokolově
- oprava kuchyně Mateřské školy Sokolov, ul. Vrchlického
- darování budovy bývalé školní družiny a jídelny při ZŠ Sokolovská
- nabídka k odkoupení bytových domů č.p. 185, 221, 222, 223 a 224 v Nádražní ulici v
Sokolově
- změna rozpočtu města Sokolov - poř.č. RO150004
- ozelenění Starého náměstí 2015- přímé zadání zakázky
- revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stán
- strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov - aktualizace strategických dokumentů
13. zasedání 23. června 2015
- kino Alfa - sanace zadní části venkovního schodiště a bezbariérový chodník
- vyhlášení 12. ročníku soutěže Kvetoucí okno
- nabídka převodu části silnice III/2099 v k.ú. Sokolov
- nabídka instalace informačních panelů ve výtazích v objektech města
- harmonogram k zabezpečení inventarizace majetku a závazků za rok 2015
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14. zasedání 21. července 2015
- zpráva o stavu válečných hrobů a pietních míst za rok 2014
- servisní smlouva na správu a servis kamerové sítě Městské policie Sokolov
- stanovení poplatku za služby při uzavírání manželství mimo úředně určenou místnost
- hornický dům - oprava hlavního vstupu
- revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání
- změna vnitřního platového předpisu městského úřadu
- návštěvní řád pro fotbalová utkání FK Baník Sokolov a.s. na fotbalovém stadionu v Sokolově
15. zasedání 18. srpna 2015
- informace k provozování projektů podpořených z ROP NUTS II. Severozápad
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
- evropský den bez aut v Sokolově
- zelená školní zahrada - vyhodnocení 6. ročníku soutěže
- správa garáží Jižní lom
- koupaliště - rozdělení areálu
- změny limitů mobilních telefonů
16. zasedání 8. září 2015
- žádost o dotaci Podpora terénní práce na rok 2016
- Senior Expres
- smlouva o poskytnutí dotace - ZDRAPOSO, z.s.
- změna plánu oprav komunikací pro rok 2015
- stavební úpravy komunikace Vítězná - změna stavby
- veřejné osvětlení podél cyklostezky
- projekt "Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard" - žádost o dotaci
- rozbory hospodaření města Sokolov za I. pololetí 2015
- změna rozpočtu města Sokolov - poř.č. RO150005
17. zasedání 22. září 2015
- činnost odboru dopravy za rok 2014
- zpráva o průběhu výchovně-rekreačního tábora pořádaného odborem sociálních věcí
- žádost Městského domu kultury Sokolov o souhlas zřizovatele s podnájmem nebytového
prostoru
18. zasedání 6. října 2015
- schválení dotací (grantů) na rok 2015 - jednotlivé akce konané ve čtvrtém čtvrtletí roku, návrh
dotací (grantů) - tradičních akcí
roku 2016
- smlouva o poskytování údržby (maintenance) a provozní podpory systému PROXIO
- nabídka využívání Hostelu Duhák
- stavební úpravy komunikace Vítězná - postup stavby
19. zasedání 20. října 2015
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- jmenování Mgr. Bc. Světlany Sojkové členkou Školské komise Svazu měst a obcí České
republiky
- osobnost města Sokolova
- kvetoucí okno 2015 - vyhodnocení soutěže
- koncesní řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury - výběr provozovatele
- žádost o příspěvek na úpravu běžkařských tras městu Březová
- zabezpečení zimní údržby místních komunikací 2015 -2016
- zřízení Noclehárny pro osoby bez domova v roce 2015 – 2016
- změna rozpočtu města Sokolov - poř. č. RO150006
20. zasedání 3. listopadu 2015
- žádost Centra české historie, o.p.s. o poskytnutí finančního příspěvku na výrobu pamětní
desky
- agentura pro sociální začleňování - Koordinovaný přístup
- omezení provozu mateřských škol zřízených městem Sokolov v době vánočních prázdnin
2015
- stavební úpravy komunikace Vítězná
21. zasedání 18. listopadu 2015
- vyhlášení ankety Osobnost města Sokolova 2015
- vstupenky do bazénu pro seniory pro rok 2016
- smlouva o užívání právního informačního systému Beck-online
- termíny svatebních obřadů na rok 2016
- koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR - nominace na udělení Medaile za zásluhy o
bezpečnost, předání výtěžku ze vstupného
- veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů Městské policie Sokolov
22. zasedání 1. prosince 2015
- výroba a vysílání dokumentárních a zpravodajských šotů pro město Sokolov
- podnikatelský inkubátor „O“-prodej
- oprava laviček
- MHD-návrh nového vedení spojů z Březové do Sokolova a zpět
- nový vzhled internetových stránek
- stavební úpravy nábřeží Petra Bezruče
- rozpočet města Sokolov na rok 2016
- změna rozpočtu města Sokolov – poř. č. RO 150007
23. zasedání 15. prosince 2015
- elektronický zabezpečovací systém Sokolov
- smlouva o propagaci města Sokolov-CykloEGRENSIS
- Hornický dům-oprava hlavního vstupu
1. mimořádné zasedání 13. ledna 2015
- vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele
příspěvkové organizace Městský dům
kultury Sokolov
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2. mimořádné zasedání 28. ledna 2018
- podání žádosti o dotaci pro projekt "Revitalizace fotbalového stadionu Sokolov - 1. etapa"
- záměr pronájmu části pozemku parcelního čísla 305/1 o výměře 2.842 m2 v katastrálním
území Týn u Lomnice včetně veškerého
vybavení a zařízení za účelem provozování útulku pro zvířata

3. mimořádné zasedání 9. března 2015
- veřejná zakázka "Revitalizace sportovišť a volnočasových aktivit - sadové úpravy" - zrušení
zadávacího řízení + opakování
4. mimořádné zasedání 7. července 2015
- uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Revitalizace sportovišť a
volnočasových aktivit - sadové úpravy –
opakování"
- HC Baník Sokolov spol. s r.o. - žádost o půjčku

Zastupitelstvo města Sokolova
Zastupitelstvo se v roce 2015 sešlo celkem desetkrát, tři zasedání z tohoto počtu byla
mimořádná.
Termíny jednání zastupitelstva
3-2015
29. ledna 2015
4-2015
12. března 2015
5-2015
23. dubna 2015
6-2015
18. června 2015
7-2015
17. září 2015
8-2015
5. listopadu 2015
9-2015
10. prosince 2015
1. mimořádné jednání
2. mimořádné jednání
3. mimořádné jednání

26. února 2015
21. července 2015
1. prosince 2015

Programem mimořádných jednání zastupitelstva byla především výběrová řízení na prodej
pozemku, žádost o finanční dotaci HC Baníku Sokolov s. r. o. a platební výměr na odvod za
porušení rozpočtové kázně v případě rekonstrukce zimního stadionu.

Rozpočet a závěrečný účet města Sokolov za rok 2015
Dne 10. prosince 2015 byl Zastupitelstvem města Sokolov schválen rozpočet pro rok 2016,
jehož příjmová část činí 531 498,7 tis. Kč, výdajová část činí 643 013,5 tis. Kč. Výsledkem
rozpočtové bilance fiskálního roku 2016 je záporné saldo ve výši 111 514,8 tis. Kč, které bude
vyrovnáno zapojením vlastních finančních zdrojů města z minulých let. Pro rok 2016 nejsou
jako zdroj financování rozpočtovány žádné cizí zdroje (úvěr).
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Schodkový rozpočet si vyžádají nutné stavební práce, především oprava Antonínských
mostů směrem na Citice, pokračující stavební úpravy Vítězné ulice za více než deset milionů a
také revitalizace druhého největšího sídliště ve městě Vítězná. Přes dva miliony si město
vyhradilo na projekt přestavby bývalé 4. základní školy. Celkem chce Sokolov v roce 2016
investovat bezmála 120 milionů korun, což značí méně investic než v minulých letech.
Důvodem je především ukončení programového období Regionálního operačního programu
Severozápad (ROP), z něhož město čerpalo dotace.
Po příjmové stránce očekává Sokolov v roce 2016 zvýšení daňových příjmů o 3,9 procenta
proti roku 2015, což činí téměř 104 milionů korun.
V průběhu roku 2015 byl splacen v plné výši úvěr přijatý na předfinancování šesti
dotačních investičních projektů realizovaných v letech 2014 a 2015. Koncem roku 2015 tak
bylo město bez úvěrového zatížení.
Město Sokolov bylo v roce 2015 zřizovatelem 16 příspěvkových organizací, zakladatelem
a 100% vlastníkem dvou společností s ručením omezeným a podílníkem v pěti organizacích,
z toho dvou akciových společnostech a tří společnostech s ručením omezeným. Město bylo
členem v sedmi svazcích a sdruženích.
Hodnota majetku města činila k 31. 12. 2015 2 915 866 000,- Kč.
Struktura příjmů:
Daňové příjmy

314 157,7 tis. Kč

Nedaňové příjmy

130 259,6 tis. Kč

Kapitálové příjmy

7 023 tis. Kč

Dotace
Běžné příjmy celkem

167 643 tis. Kč
619 083,3 tis. Kč

Pozitivním způsobem se na příjmech města odrazila zlepšující se ekonomika České
republiky, a sice především v oblasti zvýšeného příjmu daňového, tedy u objemově
nejvýraznější příjmové složky. Nejvýraznější meziroční nárůst se v rozpočtu projevil u daně
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (9%) a u daně z příjmů právnických osob (2,9%).
Pokles byl zaznamenán u daně z přidané hodnoty (1,2%), a to vzhledem k zavedení druhé
snížené sazby DPH. Další nárůst příjmů byl zaznamenán v oblasti správních poplatků, zejména
u odboru dopravy, což souvisí s větším množstvím zaregistrovaných motorových vozidel.
Podobně, i když v menší míře, tomu bylo u příjmů z poplatků za psy, poplatků za řidičská
oprávnění či příjmů z hazardu.
Velmi mírný nárůst (0,3%) zaznamenaly i příjmy nedaňové, z nichž největší část odvedly
společnosti zřizované a vlastněné městem, konkrétně Sokolovská bytová, s. r. o. a SOTES.
Výraznější byl nárůst příjmů kapitálových (9%), především z prodeje bytů a městských
pozemků
Výběr z výdajových položek rozpočtu města Sokolov:
Péče o seniory

291,4 tis. Kč
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Fond sociální podpory
Správa majetku

4 144 tis. Kč
59 446,7 tis. Kč

Školství

3 736,8 tis. Kč

Kultura

1 177,3 tis. Kč

Rozvoj města

7 758,8 tis Kč

Grantový systém

8 708,7 tis. Kč

Městská policie

16 742,9 tis. Kč

Odbor informatiky

12 933,5 tis. Kč

Příspěvkové organizace

62 426,4 tis. Kč

Běžné výdaje celkem

438 834,1 tis. Kč

Počet pracovníků Městského úřadu činil v roce 2015 184,3 osob, tedy o 1,1 osoby více než
v roce předcházejícím. Například v roce 2013 to bylo 174,5 osob. Průměrná mzda pracovníků
úřadu činila v roce 2015 25 668,- Kč.
O pořádek ve městě se staralo 26,47 zaměstnanců městské policie (strážníci, asistentka,
obsluha monitorovacího zařízení a pracovníci záchytného zařízení pro zvířata) a 8,29
zaměstnanců v rámci dotace (především asistenti prevence kriminality). Nově bylo zřízeno
místo v rámci tzv. senior expresu.
Všechny příspěvkové organizace města vykázaly v roce 2015 zisk. Celoroční hospodaření
města bylo městským zastupitelstvem schváleno.

III. Rozvoj města, stavební činnost
Tak jak plyne tok času lidských dějin, mění se tvář každého města či obce na světě. Stavby
vznikají a zanikají, lidé a instituce se stěhují do nového, obrazy lidských sídel získávají novou
podobu. Město Sokolov není v tomto případě žádnou výjimkou. I v roce 2015 probíhal na
území našeho města čilý stavební ruch, jak lze vidět z následujících řádků. A nebyl zrovna
malý, vzhledem k velkému počtu stavebních akcí a rekonstrukcí, které tento rok především
díky úspěšným projektům města Sokolova a evropským penězům probíhaly.
Park za řekou
Na levém břehu Ohře v Sokolově mezi Krejcarovou lávkou a vodáckou loděnicí byla 27.
ledna částečně zkolaudována nová parková úprava této dosud poměrně zanedbané části města
za 9 milionů Kč z evropských dotací. Částečně zachovány zde zůstaly dřeviny z někdejšího
arboreta, které sloužilo na testování dřevin vhodných na rekultivace. Do celkových úprav
lokality byla zahrnuta i oprava tzv. Krejcarové lávky, která spojuje nový park s městem.
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Původně se počítalo s lávkou zcela novou, tento záměr však zhatila příliš vysoká cena
investice, město se proto rozhodlo stávající lávku opravit. Problémem se však ukázal parovod,
který po lávce vede a který patří společnosti ČEZ. Zatím tak SOTES investoval jen 1,5 miliónu
korun do části lávky, která jako celek zůstala nepřístupná. Zbytek, zhruba 5 miliónů, bude
investován po přemístění parovodu na nový most, který je součástí obchvatu. Tato dříve
zanedbaná část města tak dostávala v roce 2015 postupně lepší vzhled.
Oprava Hornického domu
V úterý 7. dubna začala celková oprava vnějšího schodiště Hornického domu, který tak
byl až do konce srpna pro veřejnost nepřístupný hlavním vchodem. Oprava schodů před
Hornickým domem začala v pravý čas, neboť cihlové příčky, na kterých schody stály, byly
prakticky rozpadlé. Ještě před rekonstrukcí se dokonce část schodiště začala propadat. Na
schodišti se přitom stavělo i pódium při Hornické pouti, mohlo tak dojít k neštěstí. Město
hodlalo do oprav investovat 5 milionů korun, ale do výběrového řízení se nepřihlásil nikdo,
bylo proto nutno částku navýšit na 7,2 milionu korun. Dělníci také začali opravovat balkón,
který bylo nutno vyztužit a zpevnit. Záměrem bylo opravy stihnout do začátku září, tedy do
tradiční Hornické pouti, což se však kvůli komplikacím nezdařilo. Hlavní schodiště této 90 let
staré budovy se tak pro návštěvníky otevřelo takřka po osmi měsících, a sice 11. prosince.
.Meditační zahrada v parku

Během úprav v městském parku vznikla zajímavá a unikátní meditační terasa nad jedním
z parkových rybníků, která je určena nejen pro oddech sokolovských občanů a návštěvníků
města, ale i na pořádání nejrůznějších akcí, například svateb. Za celkem 1, 2 miliónu korun
byly také opraveny okrasné čedičové břehy potoka s tůňkami a můstky, pískové cesty, lavičky,
prořezána zeleň a vysazeny nové květiny. Celkově tak v městském parku vznikl krásný a
příjemný prostor pro relaxaci a oddych od starostí a strastí běžného života.

Úpravy kašny v Křížové ulici
Několik let nefunkční kašna z období socialismu mezi panelovými domy v Křížové ulici se
dočkala úprav, po kterých mnoho obyvatel sídliště již dlouho volalo. Byl restaurován středový
sloup, provedeny instalační práce na oběhové soustavě a celkové kamenické práce na hmotě
kašny. Úpravy stály takřka 700 000,- Kč, ovšem v průběhu roku 2015 kašna ještě zprovozněna
nebyla.
Městské koupaliště a koupaliště Michal
První červencový den zavítalo přes sedm set lidí na nově upravené sokolovské městské
koupaliště., které začalo nově provozovat město, konkrétně Sokolovská bytová. Lidé ocenili
nové nerezové vany a vodní atrakce, kvůli trávě, jež nestihla dorůst, však byl dočasně omezen
vstup do bazénů, konkrétně páskami přes brodítka, aby se nezanášely hlínou. Koupaliště bylo v
létě otevřeno každý den od 9 do 19 hodin, celodenní vstupné stálo 60 korun, pro děti do 15 let
včetně 30 korun a pro děti do 3 let zdarma. Ti, kdož přišli po 17. hodině, zaplatili 30 korun.
Úpravy areálu přišly na 50 milionů korun, 43 miliony byly zaplaceny z fondů Evropské unie.
Nové koupaliště během sezóny ocenily tisíce návštěvníků, zejména díky extrémně horkému
počasí, jež v létě 2015 panovalo, a také díky problémům koupaliště Michal, na které naopak
v létě zamířilo návštěvníků mnohem méně. Důvodem byly cerkarie, které se ve vodě koupaliště
rozmnožily a mnoha návštěvníkům způsobily nepříjemné kožní onemocnění. Vedení koupaliště
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se tak rozhodlo vodu vypustit a přistoupit k úpravám, jež by napříště podobným problémům
zabránily.
Malé náměstí
Na místě nedostavěného betonového krytu civilní obrany na sídlišti Vítězná vniklo čtvrté
sokolovské náměstí, konkrétně mezi krajními panelovými domy sídliště a základní školou
Běžecká. Kromě domů a parkoviště tu vzniklo i několik obchodů a provozoven, což zlepšilo
nejen možnosti obyvatel sídliště, ale obecně dalo celé lokalitě, jež po desetiletí hyzdila tuto část
města, mnohem lepší tvář. Celý komplex nakonec i přes nesoulad v městském zastupitelstvu
dostal pojmenování Malé náměstí.
Úprava ulice K. H. Máchy
Velké změny proběhly i v této ulici, jež je jen kousek vzdálena od sokolovského náměstí
Budovatelů. Byly zde vykáceny vzrostlé stromy, což sice vyvolalo odpor několika místních
občanů, stromy však již byly ve špatném stavu. Město zde osadilo stromy nové, došlo ke
stavebním úpravám chodníků, komunikací a ploch určených pro parkování. Přímo v ulici tak
vzniklo 46 nových parkovacích stání. Projekt si vyžádal takřka 5 milionovou investici.
Parkoviště na sídlišti Michal
Dlouhodobý problém s parkovacími místy na největším sokolovském sídlišti pomohly
alespoň částečně vyřešit evropské dotace (konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj
z ROP Severozápad) ve výši 13 milionů korun na nové parkoviště na louce u sídliště Michal za
ulicí Mánesova. Plánovaných parkovacích míst bylo původně 350, ale projekt narazil na odpor
některých obyvatel, kteří se nechtěli vzdát části místní zeleně. Vzhledem k problémům
s nestabilním podložím a přeložce vysokého napětí se termín dokončení několikrát posunul.
Motoristé se nakonec dočkali začátkem října, kdy dostali k užívání celkem 215 bezplatných
parkovacích míst. Spolu s revitalizací Mánesovy ulice vyšel projekt na 15 milionů korun.
Dokončení úprav budovy radnice
Po sedmi letech a investici takřka 60 milionů korun v roce 2015 skončila rekonstrukce
budovy radnice. V poslední etapě za více jak 12 milionů byly uskutečněny úpravy (kabelové
rozvody, schodiště, osvětlení, nové dveře…), které zlepšily pracovní podmínky zaměstnanců
úřadu. Součástí rekonstrukce byly i úpravy a zvětšení zdejšího archivu, jehož dosavadní
kapacity již byly nedostačující.
Oprava mostu přes Lobezský potok
Oprav se již v roce minulém, tedy v roce 2014, dočkaly tři mosty přes Lobezský potok, jež
byly již v havarijním stavu. Byla to lávka v ulici P. Bezruče, most v Areálu zdraví směrem na
Starou Ovčárnu a most v ulici Rokycanova. V roce 2015 pak byl opraven most poslední, a sice
u supermarketu Penny. Několik měsíců byl uzavřen, což zejména řidičům působilo nemalé
potíže. Oprava byla provedena za přispění fondů Evropské unie a stála bezmála 5 milionů
korun.
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Dokončování západního obchvatu města
V roce 2015 stále probíhaly práce na dokončení třetí a nejdražší část obchvatu, která má
obnášet přemostění silnice do Citic, řeky Svatavy a železniční trati, včetně výluky železniční
dopravy. Jde o západní obchvat města za budovou sokolovského gymnázia, směrem na
Svatavu. Cena této etapy byla stanovena na 222 milionů korun, dokončena však má být až
v roce 2018, kdy zajistí přístup k revitalizovanému bývalému lomu Medard-Libík, jehož
napouštěním vzniká rekreační jezero. Prostředky plynuly z ministerstva financí, konkrétně
z programu na zahlazování ekologických škod. Akci připravila Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, ta také zajišťovala autorský a technický dozor, jako dodavatel bylo
vybráno sdružení firem Vodohospodářské stavby Teplice a IBL CZ Teplice.
První část západního obchvatu Sokolova se po třech a půl letech a proinvestovaných 163
miliónech korun otevřela řidičům 7. října 2015. Nová silnice dlouhá 1, 1 kilometru odklonila
tranzitní dopravu z centra a ulevila přetíženým okolním ulicím. Byl vybudován kruhový objezd
u gymnázia, silnice procházející výsypkou a most o délce 160 metrů přes řeku Ohři.
Dokončena byla i druhá část projektu, která zahrnovala obchvat Svatavy. Součástí této etapy
byly úpravy kruhového objezdu v ulici Kraslická, která zkomplikovala život motoristům
koncem srpna a začátkem září. Na výjezdu ze Sokolova se tvořily dlouhé kolony, které však
s opravami naštěstí brzy skončily.
Sportoviště ve městě
Město se v roce 2015 mohlo pyšnit téměř kompletně zrenovovanými sportovišti. Město
uspělo v Regionálním operačním programu Severozápad s žádostmi v souhrnné ceně přes 92
milionů. Vysoutěžené ceny však byly nižší. Nová či zrenovovaná místa pro sportování vznikla
nejen pro veřejnost, ale i pro zdejší školy. Sokolov tak efektivně zužitkoval nabízené dotace.
Umělou trávu dostal areál Baníku, úpravy čekaly i tzv. Areál zdraví nedaleko páteřní městské
cyklostezky. Změn doznaly místní hřiště, parková úprava a další stavby na tomto velmi
oblíbeném místě. Opravena byla hřiště dvou základních škol, Domu dětí a mládeže i v areálu
Bohemia. Zrekonstruovaná hřiště či běžecké dráhy mohla díky městu využít také široká
veřejnost. Majetek města hlídali jmenovaní správci hřišť. Ti měli ohlídat nejen případné
vandaly, ale půjčit i sportovní náčiní.
Úpravy sídliště Vítězná
Toto velké sokolovské sídliště již řadu let trápí několik problémů. Jedním z nich je jeho
“nevstřícnost“ k bydlení. Chybějí dětská hřiště, více zeleně, parkovací místa či zázemí a
infrastruktura v podobě kvalitního posezení, kavárny a podobně. Záměrem města bylo a je
bydlení na sídlišti zpříjemnit, k tomu v roce 2015 nedošlo, byla pouze uskutečněna dlouho
očekávaná rekonstrukce komunikace vedoucí do Dolního Rychnova, která byla léta ve velmi
špatném stavu. Město Sokolov několik let usilovalo o její rekonstrukci. Stavba byla rozdělena
na dvě etapy poté, co firma Eurovia, která vyhrála poprvé výběrové řízení na rekonstrukci
silnice, narazila na kaverny, které byly kryty betonem. S jejich likvidací projekt původně
nepočítal. Částka, o kterou by se rekonstrukce navýšila, výrazně přesáhla zákonem povolených
20 %. Rekonstrukce silnice byla v polovině přerušena, s firmou Eurovia byla ukončena
smlouva a na druhou půlku bylo vypsáno nové výběrové řízení. Dalším problémem se však
ukázala příliš hluboko položená dešťová kanalizace, kvůli které se stavba opět zastavila a
musela být připravena dokumentace ke stavebnímu povolení, neboť v případě nové kanalizace
se jednalo o novou výstavbu, nikoli rekonstrukci. Celkové náklady na druhou etapu
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rekonstrukce Vítězné tak v součtu převýší 18 milionů korun. V roce 2015 tak byla z plánované
rekonstrukce celé silnice hotova stále jen část a proinvestováno bylo něco přes 2 miliony korun.
Omezování heren
Zastupitelé města v roce 2014 stanovili počet heren ve městě na 36, což jsou provozovny,
které v té době ve městě působily. Bylo v nich 339 automatů a videoterminálů. Poté vyhlášku
město doplnilo o deklaraci, kterou museli provozovatelé podepsat, jinak by jim hrozilo
uzavření provozovny. Jednalo se o zákaz venkovních reklam, povinnost pořídit a uchovat po
dobu sedmi dnů kamerový záznam, umožnit kontroly státním institucím či povinnost strpět
prevenci proti hazardu. Za nesplnění podmínek hrozilo ukončení provozovny. V roce 2015 bylo
v Sokolově 32 heren, neboť 4 nesplnily podmínky a byly zrušeny. Příjem z heren činil pro
město zhruba 20 milionů korun, které rozděluje do sportu, na sociální věci či kulturu. Ovšem
město si bylo vědomo problematičnosti jejich provozu, proto zavedlo přísný dohled nad
dodržováním stanovených podmínek.
Nový skatepark
Za 4 miliony korun byl v Sokolově v červenci otevřen nový skatepark, nejmodernější
zařízení tohoto druhu na Sokolovsku. 85 procent nákladů pokryl projekt z ROP Severozápad.
Burza energií
Vedení Sokolova se přes léto rozhodlo vysoutěžit co nejlepší cenu na burze energií.
Sokolov, jako správce sedmi měst, nakoupil silovou elektrickou energii pro roky 2016 až 2018.
Nakoupil ji na burze celkem pro 115 organizací a subjektů ovládaných městy. Příprava a
organizace veřejné zakázky trvaly více než jeden rok. Společným nákupem se podařilo
dosáhnout celkové úspory téměř 15 milionů korun. Sokolov je správce společnosti sedmi měst.
K němu se přidala města Karlovy Vary, Cheb, Loket, Kraslice, Kadaň a Aš. Sdružení
nakoupilo elektrickou energii na burze v srpnu.
Pochybení při opravě zimního stadionu
Město Sokolov muselo zaplatit 25 miliónů korun za pochybení ve výběrovém řízení na
opravu střechy tamního zimního stadionu z roku 2008. Sokolov kvůli tomu svolal mimořádné
jednání zastupitelstva, které uhrazení vysoké částky schválilo. Městu se podařilo odvrátit
katastrofický scénář, kdy hrozilo vrácení celé dotace plus 100 procent penále. Celkově by se
jednalo o 240 milionů korun. To se naštěstí nestalo, i díky jednání představitelů města na
ministerstvu financí.
Granty
Sokolovští zastupitelé každým rokem schvalují dotace z grantového systému města na
celoroční činnost ekologických, vzdělávacích, kulturních, sociálních a sportovních občanských
organizací ve městě. Letos to bylo celkem 7,1 milionu korun. Z městského Fondu sociální
podpory schválilo zastupitelstvo města dotace na rok 2015 ve výši celkem 4 miliony korun pro
organizace poskytující v Sokolově a okolí péči o zdravotně postižené, seniory a sociálně
vyloučené lidi. Dále město uvolnilo každé tři měsíce finance na jednotlivé neziskové akce. V
případě sportu je to vždy přednostně na akce pro děti a mládež.
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Návštěvy politiků
Rozvoj města by měl být zásadním bodem každého městského vedení, bez ohledu na
stranickou příslušnost. Zvláště v případě Sokolova je jakákoliv iniciativa vedená směrem
k dalšímu rozvoji velice důležitá, uvážíme-li polohu a (i když stále se k lepšímu měnící) pověst
města v republice. Takovými iniciativami mohou být i návštěvy vrcholných politických
představitelů, kteří do Sokolova tohoto roku zavítali hned několikrát. V lednu zavítal do města
ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek. Setkání ministra s představiteli krajské a
městské samosprávy a těžební firmy Sokolovská uhelná a.s. hostil ve velké zasedací síni
radnice starosta Sokolova Jan Picka. Zásadní debata se vedla o budoucnosti těžby a regionu,
který je s těžbou bytostně spjat. Slovy ministra by se tu mělo uhlí těžit co nejdéle, i když žádné
prolomení limitů zde nehrozí. Také je prý třeba, aby se kraj ve svých středních školách a
učilištích zasadil o přípravu pracovníků v technických oborech. Žádoucí je také podle něho
ještě lépe napojit kraj na dálniční síť v blízkém Německu, odkud se očekává nejvíce investic do
místních průmyslových zón. Dle mínění kronikáře by však přínosnější bylo dostavět rychlostní
silnici R6 do Prahy. Toho se však zřejmě jen tak nedočkáme…
Ve dnech 11. – 13. dubna navštívil Karlovarský kraj prezident republiky Miloš Zeman.
Na programu měl návštěvu mnoha oblastí, na Sokolovsku navštívil Chodov, Kraslice, Bublavu
a Dolní Rychnov. Do Sokolova sice tentokrát nezavítal, při jednání s představiteli města na
krajském úřadu v Karlových Varech však kromě jiného podpořil stanovisko o urychlené
dostavbě rychlostní silnice do Prahy.
V úterý 21. dubna přijel do Sokolova na krátkou návštěvu předseda vlády ČR Bohuslav
Sobotka. S představiteli města jednal o problémech nezaměstnanosti, nedokončené rychlostní
silnice R6, strachu z čerpání evropských fondů, klesajících daňových příjmech samospráv a
vymahatelnosti klidu a pořádku v obcích. Právě problém silnice R6, která je pro rozvoj našeho
regionu klíčová, opět rozvířil debatu o jejím dokončení. Premiér připomněl připravenost
propojení R6 na německou dálniční síť a dokončované projekty obchvatů několika obcí na
trase do Prahy. Doufejme, že nezůstane jen u nich.
Zásadním problémem při jednání byla také otázka nezaměstnanosti. „Vzhledem k
ekonomickému růstu země jsme jako vláda nyní schopni podpořit vznik nových průmyslových
zón i zde na Sokolovsku, je tu i dostatek pracovníků, ale máme překážky tady v regionu v
přípravě těchto zón," uvedl na setkání předseda vlády. Problémem je dle něho však vlastnictví
veškerých volných pozemků k přípravě průmyslových zón společností Sokolovská uhelná a.s.,
která jako soukromá společnost nemůže být státem dotována. V sídle Sokolovské uhelné a.s.
pak jednal s vedením této firmy.
Na pozvání místostarostky Sokolova Renaty Oulehlové navštívil ve čtvrtek 4. června
Sokolov europoslanec Pavel Telička. Besedoval s občany o dění v Evropské unii a
Evropském parlamentu, vyzdvihoval význam EU pro naši republiku a zároveň připomněl malý
zájem našich občanů o evropské volby a unii obecně, což naší vlasti údajně příliš neprospívá.
Když předseda Sdružení podnikatelů Poohří Václav Dučinský europoslance upozornil, že
"vláda na Sokolovsko kašle" a pokud mu nepomůže s rozvojovým programem, tak region
hospodářsky i sociálně "padne", reagoval Pavel Telička s upozorněním, že EU už do ČR včetně
soukromého podnikání investovala tolik, že je s podivem, kam se tyto peníze poděly, když
regiony jako Sokolovsko stále netransformovaly svá hospodářství tak, aby měla budoucnost.
Ano, toť vskutku otázka…
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Propagace města
Město Sokolov si nemohlo nechat ujít příležitost prezentovat se na mezinárodním
veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze, který se konal ve dnech 19. až 22. února
Na stánku města byly k dispozici návštěvníkům propagační materiály a knižní publikace o
Sokolově, které rozdávaly pracovnice infocentra městského domu kultury. Město Sokolov
prezentovali také starosta Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová a vedoucí odboru správy
majetku Pavel Beran. Tento veletrh je specifický tím, že na něm vystavují i zahraniční města,
oblasti či cestovní kanceláře, agentury a touroperátoři, takže propagace města je orientována i
na cizinu. Snad se podaří přivítat v našem městě ještě více turistů než doposud!
Starosta Sokolova Jan Picka se ve čtvrtek a v pátek 21. a 22. května zúčastnil jménem
města 14. sněmu Svazu měst a obcí České republiky v Olomouci. Sněm se konal za účasti
předsedy vlády Bohuslava Sobotky, ministrů, poslanců, primátorů, starostů, podnikatelů a
státních úředníků z celé republiky. Sedm stovek účastníků se zabývalo hospodařením Svazu a
přijímalo stanoviska k aktuálním problémům samosprávy a státní správy. Kromě předsedy
vlády se sněmu účastnili a debatovali o aktuálních otázkách svého resortu vicepremiér Pavel
Bělobrádek, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, ministr
školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, ministr vnitra Milan Chovanec, ministr
životního prostředí Richard Brabec a řada náměstků a vrchních ředitelů i z dalších resortů.
Začátkem srpna zavítala do Sokolova delegace z čínského města Šanghaj, aby se tu
seznámila s protipovodňovými opatřeními na Lobezském potoce. Vzhledem k tropickému
počasí bylo vody v potoce i řece velmi málo. Delegace zavítala také do čističky odpadních vod
a živě se zajímala o všechny způsoby ochrany vodních toků a jejich čištění v rámci celé
Evropy.
Podnikatelské inkubátory
Město před lety vystavělo z programu Phare podnikatelské inkubátory v lokalitě nedaleko
sídliště Vítězná a byly určeny začínajícím podnikatelům. Ti za ně platili městu pronájem, který
se jim při konečném prodeji odečetl z ceny. V prosinci město prodalo poslední z nich. Jeden z
podnikatelů odešel a sousední firma po něm inkubátor převzala. Nemohla ho však už koupit za
sníženou cenu jako například ten svůj vlastní. Město proto vypsalo výběrové řízení. Vyvolávací
cena byla přes 3 miliony korun. Přihlásila se jediná, a to stávající firma, která inkubátor
využívá. Rada města se rozhodla doporučit zastupitelům prodej.

Záměry města do blízké budoucnosti
Oživování Starého náměstí
Sokolovské náměstí má velmi nevýhodnou polohu, leží prakticky na okraji města, což pro
jeho využití a oživení představuje značný problém. Krachují tu obchody (kniha, drogerie…),
kromě několika heren a restaurací mají ty zbývající značné problémy se udržet. Záměrem města
je přestěhovat na náměstí knihovnu ze zámku, kde je jen v pronájmu kraje, do vlastní budovy
právě na Starém náměstí. Rozpočet úprav je zatím 25 až 30 milionů Kč, celá akce byla v roce
2015 zatím ve stadiu příprav a jednání.
Odstranění nepořádku u garáží na Jižním lomu a garáží jako celku
Město mělo v roce 2015 i v letech předešlých neustálé problémy s likvidací černých
skládek zejména v této oblasti. Záměrem města je garáže vykoupit a lokalitu upravit. V roce
2015 bylo zahájeno jednání s majiteli o vykoupení garáží. V úvahu přicházejí parkové úpravy
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či pozemky pro výstavbu rodinných domů, což je však vzhledem k záplavovému území spíše
vizí nereálnou.
Budova bývalé 4. základní školy
Město Sokolov se dlouhodobě snaží vypořádat se zrušením 4. základní školy, především
s budovou, která po ní zůstala. Stále se nezdařilo prodat hlavní budovu, tělocvičnu si město
ponechalo a jídelna se připravuje k využití pro Denní centrum Mateřídouška, které je hodlá
využit k sociálním účelům. Mezi hlavní plány, jak naložit s celou budovou, se objevily nápady
na její zbourání a vybudování parkoviště, přeměnu v knihovnu či sídlo městské policie. Jedním
z návrhů bylo vybudovat zde domov pro seniory s vyšším standardem bydlení. Tyto úvahy
nabraly v roce 2015 reálnější podoby, město Sokolov projevilo zájem provoz financovat
společně s Karlovarským krajem. Domov by se mohl stát příspěvkovou organizací města.
Takové zařízení v Sokolově dosud chybí, ovšem předpokládaná cena za rekonstrukci 80
miliónů korun se ukázala být značně vysoká. Přesto město věří, že v roce 2016 potřebné
finance z dotačních programů najde a podaří se mu vypracovat projektovou dokumentaci pro
celou stavbu.
Domy u nádraží
Město Sokolov koupilo od Českých drah tři nevzhledné a chátrající domky u nádraží, které
svým vzhledem nečinily městu dobré jméno. V plánu bylo domy zbourat a vysázet na jejich
místě zeleň. Postupně se však představitelé města rozhodli, že by mohli koupit i další ruiny
v oblasti a nechat je zbourat všechny najednou, ale až za pomoci dotace. To by však
znamenalo, že již koupené chátrající nemovitosti, ve kterých bydlí bezdomovci, by hyzdily
sokolovské nádraží další roky. Město koupilo tři objekty za více než dva miliony korun.
Demolice má, podle odhadů vedení města, stát zhruba tři miliony korun. Majitel činžovního
domu ve směru na Královské Poříčí dal v roce 2015 městu nabídku na odkoupení domu, ovšem
rada města koupi nedoporučila. V roce 2015 tak zatím domy stály a polovina lokality u nádraží
dále působila velmi nevábným dojmem.
.Vybydlené

domy nad kinem Alfa

Dvě stě bytů i s neplatiči v této problémové lokalitě město prodalo před několika lety
soukromé firmě. Bytové jednotky koupil od města i s nájemníky liberecký podnikatel Alexandr
Kendik. Slíbil je opravit a poskytnout lidem nové bydlení. Učinil tak jen z části a zbylé domy
dále tuto lokalitu značně hyzdily. Starostovi Sokolova Janu Pickovi se po dlouhém čekání
podařilo uskutečnit jednání s libereckým podnikatelem Alexandrem Kendikem. Majitel při
jednání připustil možnost prodeje bytů městu. Jedním ze zájemců by mohlo být i město
Sokolov, problémem se však ukázala cena, a tak v roce 2015 žádný pozitivní posun v této
oblasti zaznamenán nebyl. V případě koupě bytů (a i v případě dalších podobných projektů),
respektive při shánění dotací nabídlo městu pomoc ministerstvo práce a sociálních věcí. O
možnostech čerpání vládních dotací na sociální věci jednala totiž na sokolovské radnici
náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí ČR Zuzana Jentschke Stőcklová. Náměstkyně
ocenila úsilí vedení města a přislíbila pomoc se všemi jeho žádostmi o podporu státu.
Oprava nábřeží Petra Bezruče
Město mělo v roce 2015 v plánu tuto lokalitu postupně opravit. Stav chodníku i vozovky
byl již velmi špatný a celá oblast nepůsobila zrovna vzhledně. V plánování se však objevila
celá řada překážek. Povodí Ohře zakázalo dřevěné korzo nad Lobezským potokem. Projekt také
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počítal s citelným úbytkem parkovacích míst až o polovinu. A to by v samotném centru
vyvolalo řadu negativních reakcí. Město se tak rozhodovalo jen lokalitu opravit, nikoliv upravit
dle původních plánů. Ustoupit budou muset i přestárlé lípy. S pracemi se začne zřejmě až
v roce 2017.

IV. Kulturní život
Kultura obohacuje člověka a rozvíjí jeho existenci po duchovní stránce, tvoří tak nedílnou
součást kvalitního lidského života. A samozřejmě i života v Sokolově, kde se v roce 2015
konalo mnoho zajímavých a zdařilých kulturních akcí. Centry kulturního života byly jako vždy
Muzeum Sokolov, Městská knihovna Sokolov, Městský dům kultury Sokolov (se svými
„odloučenými pracovišti“ kinem Alfa či klášterním kostelem sv. Antonína Paduánského),
popřípadě další instituce a nezřídka vlastně i centrální části města, kde se ta či ona kulturní akce
odehrávala.

Muzeum Sokolov
Muzeum Sokolov bylo, je a bude jedním ze stěžejních pilířů sokolovského kulturního
života. Kromě prostor a expozic sokolovského zámku provozuje muzeum též Hornické
muzeum v Krásně, Hornický skanzen Barbora v Jáchymově a expozici středověkého cínového
dolování v dole Jeroným u bývalé Čisté. Především na dvou posledně jmenovaných lokalitách
proběhly v roce 2015 významné změny, jež značně přispěly ke zvýšení kulturní atraktivnosti
celé oblasti západních Čech.
V červnu se za přispění sokolovského muzea, spolku Barbora a Konfederace politických
vězňů podařilo obnovit a vylepšit naučnou stezku tzv. jáchymovským peklem, připomínající
zdejší táborové komplexy v dobách komunistické totality 50. let a práci politických vězňů na
jáchymovských uranových dolech. Součástí je i nově objevená korekce táboru Svornost, jakési
vězení ve vězení. Smutně proslulý areál tak získal nový impuls předávat dalším generacím
poselství o hrůzách 50. let.
Významným počinem sokolovského muzea bylo též dobudování vstupní a přednáškové
budovy tvořící zázemí cínového dolu Jeroným u zaniklého města Čistá, která spolu se
samotným dolem zajisté dokáže na tuto památku a na Sokolovsko samotné přitáhnout velké
množství návštěvníků.
Co se samotného sokolovského zámku týče, tak v závěru roku 2015 proběhla rekonstrukce
dalších tří sálů ve stálé expozici. K jejich zpřístupnění dojde v 1. pololetí roku 2016 v závislosti
na dokončení statického zajištění stropu v jedné z těchto místností. Expozici a výstavní
prostory zámku navštívilo v tomto roce 8701 návštěvníků, celkem všechny pobočky muzea a
jejich akce navštívilo 31939 návštěvníků, což je nárůst o 4527 návštěvníků oproti roku 2014.
Je tak zřejmě vidět nejen dobrá práce sokolovských muzejníků, ale i zlepšující se ekonomika
českých občanů a v souvislosti se zahraničně politickými událostmi větší zájem o trávení
dovolených a volného času v České republice.
A co mohli návštěvníci zejména v sokolovském zámku zhlédnout? Celou řadu výstav,
například již v lednu to byla výstava pod názvem "Nucená práce pro bílé zlato", která zde byla
k vidění od 15. ledna do 15. února. Den před zahájením výstavy navštívil Sokolov starosta
bavorského města Mitterteich Roland Grillmeier. Mimo jiné zde jednal s ředitelem Muzea
Sokolov Michaelem Rundem o partnerství s Muzeem porcelánu v Mitterteichu právě na
projektu zmíněné výstavy. Ta byla též doplněna panely a dobovými exponáty z již uskutečněné
výstavy "Druhá světová" a představila základní údaje o nucené práci vězňů koncentračních
táborů a válečných zajatců v porcelánkách dnešního Karlovarského kraje, tedy i na Sokolovsku.
Mezi další výstavy patřila například fotografická výstava sokolovského fotoklubu a jeho
německých partnerů či výstava Aleše Nováka a Věry Pečené o historii města Oloví. V pátek 5.
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června se na nádvoří sokolovského zámku uskutečnil další ročník festivalu muzejních nocí,
tentokrát inspirovaný kriminalistickou výstavou "Stopa-Vyřeš zločin". Na přípravě bohatého
programu určeného především pro děti a mládež se podílela Městská policie Sokolov, Policie
ČR, z. s. Prapor SOS Falknov nad Ohří a nechybělo ani tradiční vystoupení divadelního spolku
Krušnohor, tentokrát se scénkou „Jak Hus zabloudil do Sokolova.“
Od 1. července se v 1. patře zámku konala výstava sběratelů nálepek, obalů od
žvýkaček, čokolád, nápojových etiket, pivní lahví, modelových železnic, "angličáků",
poštovních známek, zapalovačů a dalších věcí. Další zajímavou akcí byla v přízemí instalovaná
výstava „Egypt dar Nilu“, na které sběratel Ján Hertlík z Bratislavy představil sbírku svých
kopií pokladů starověkého Egypta.
Stěžejní výstavou sokolovského muzea se pak ukázala interaktivní výstava Dětského
muzea MZM Brno „Expedice středověk“, která trvala od 6. listopadu až do 31. ledna
následujícího roku. Vánoční náladu pak vykouzlila výstava betlémů.
Muzeum pokračovalo též v úspěšném cyklu přednášek pro širokou veřejnost. V lednu se
tak mohli zájemci dozvědět něco z historie loketských ostrostřelců, v únoru doslova zimní
zahrada praskala ve švech při přednášce oblíbeného geologa Petra Rojíka, jenž tentokrát
hovořil o neklidném podzemí Sokolovska. V březnu pohovořil profesor sokolovského
gymnázia Vladimír Prokop na téma „Zaniklé památky Sokolovska“, a sice na základě své
úspěšné knihy o tomto tématu, v březnu poté seznámil Vladimír Bružeňák posluchače se
zajateckými tábory 2. světové války na Sokolovsku. V květnu vyslechli zájemci přednášku R.
Řežábka o krásách Islandu, v září pohovořil o své návštěvě Mexika opět V. Bružeňák. Cyklus
přednášek zakončil v říjnu Rudolf Tyller přednáškou o lodní dopravě a v listopadu další
sokolovský učitel Vladimír Rozhon, jenž hovořil o cestovateli Enrique Stanko Vrázovi.
Muzeum organizovalo i edukační akce pro školy. Zejména šlo o program pro nejmladší
žáky – „Poprvé v muzeu s permoníkem Pepíkem“ a pro starší „Pověsti – brána do historie
Sokolovska“. Historii zámku v Sokolově od roku 1620 do současnosti se věnuje oblíbený
program „Nosticovský kvíz“. Program je veden formou soutěže, při které se studenti dozvídají
zajímavosti z historie Sokolovska. Těžkému období 2. světové války na Sokolovsku se věnují
dva programy – „Eva Erbenová aneb jak se žilo Židům za 2. světové války“ a „Osudy v
pruhované košili“. Kromě toho navštívily stovky žáků i studentů (celkem 3025) v rámci
komentovaných prohlídek i dočasné výstavy. Největšímu zájmu se těšila výstava o památkách
Egypta a interaktivní výstava o středověku.
Kromě výstav a přednášek uspořádalo sokolovské muzeum celou řadu dalších akcí,
zejména tradiční a již zmíněnou muzejní noc, jarní a zimní výtvarnou dílnu a také již tradiční
akci s názvem „Sokolovský advent“, na níž Mikuláš, anděl a čert obdarovali desítky dětí
pěknými dárky.
Pracovníci muzea byli též činní v publikační oblasti. Do přírodovědných odborných
časopisů či do časopisu Sokolovsko přispívali zejména přírodovědci P. Uhlík a J. Michálek a
pod dvěma publikacemi je též podepsaný ředitel muzea Michael Rund, jenž vydal knihu o
staviteli Karlu Ernstbergerovi a ve spolupráci se svým otcem Janem Rundem také knihu
„Hornický dům v Sokolově“, jíž oba autoři přispěli k 90. výročí vzniku této významné městské
budovy.

Městská knihovna Sokolov
Městská knihovna v roce 2015 stále sídlila v prostorách sokolovského zámku, plánované
přemístění do domu na Starém náměstí prozatím nebylo uskutečněno. Oproti roku 2014
poněkud poklesl počet návštěvníků, činil celkem 53 629, což bylo zhruba o tři tisíce méně než
rok předchozí. Nemilou skutečností byl na přelomu února a března prasklý ventil na půdě,
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v důsledku čehož vnikla do knihovny voda a poškodila knihy a zařízení v řádech desítek tisíc
korun. Takřka dva týdny bylo oddělení pro dospělé čtenáře z těchto důvodů zavřené.
Návštěvníci oddělení pro dospělé si kromě tradičního půjčování knih, rozšířeného o
možnost půjčování elektronických knih, mohli poslechnout celou řadu přednášek, například
pana Petra Rojíka s názvem „Rozezvuč se, Sokolovsko“, Ing. Arch. Zdeňka Lukeše „Mé
oblíbené stavby“, RNDr. Jaroslava Michálka „Obři mezi památnými stromy“, Ing. Petra
Uhlíka „Hory a doly západního Krušnohoří“ a další. Tradicí se stalo Setkání s filozofií pod
vedením učitele sokolovského gymnázia Mgr. Petra Kašpara. Souběžně běžel v knihovně
cyklus o alternativním životním stylu spojený s besedami o józe, zdravé výživě,
psychosomatice a podobně.
Třikrát se v knihovně konalo autorské čtení, konkrétně z knihy Ludmily Křivancové
Papiňák, z Příběhů plných lásky a Tenkrát o Vánocích II., přičemž čtení se aktivně účastnila i
ředitelka knihovny paní Drobečková. Celkem čtyřikrát se konaly víkendové kreativní
semináře, konkrétně seminář tvůrčího psaní pod vedením spisovatele Václava Duška,
astrologický seminář s astrologem Milanem Gelnarem, výtvarný seminář s ilustrátorem
Adolfem Dudkem a hudební seminář s jazzovým hudebníkem Janem Bískem.
Čtenáři též mohli zamířit do čítárny a studovny, kde bylo možnost vypůjčit si na 90 druhů
periodik, z toho šest deníků. Tuto službu využilo v roce 2015 5070 uživatelů.
Velmi aktivní byla městská knihovna, již tradičně, v akcích pro malé čtenáře. Kromě
1073 registrovaných čtenářů navštívilo oddělení pro děti a mládež 10 908 dětí a 247 akcí
navštívilo 4955 dětí. Ty se například mohly věnovat vyrábění nejrůznějších předmětů v rámci
středeční pravidelné akce „Vyrábění pro šikulky“ nebo si poslechnout pohádku v průběhu též
pravidelné akce „Čteme dětem“. Též mohly navštívit celou řadu jednorázových akcí, jako byl
například dubnový „Rej strašidel a čarodějnic“. Městská knihovna ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže připravily na 30. dubna Veselici nejen pro děti, která měla tradiční zvyk pálení
čarodějnic oslavit. Průvod masek se vydal z nádvoří sokolovského zámku do areálu Bohemia,
kde byly pro děti připraveny různé hry a soutěže, svezení ve vojenských autech, opékání buřtů
či vystoupení kouzelníka. V 22 hodin rozzářil oblohu ohňostroj a poté pokračoval program
hudební produkcí skupiny Hlahol z Teplic.
Novinkou knihovny byla akce s názvem „Probouzení broučků“, konaná též v dubnu, na
niž navazovalo říjnové „Uspávání broučků“. Při obou „broučkiádách“ děti symbolicky
probouzely či naopak ukládaly k spánku přírodu zastoupenou broučky, kteří přezimovali
v prostorách knihovny.
Děti také mohly v knihovně přespat, a sice u příležitosti již známé celostátní akce „Noc
s Andersenem“. Při tomto výročí narození známého dánského spisovatele však mohly
v knihovně přespat jen pod podmínkou zpracování testu, který byl umístěn na stránkách
knihovny či přímo v knihovně. Ze správně vyplněných testů byli vylosováni ti, kteří mohli
v budově knihovny přespat. Celkem 23 dětí proměnily 27. března knihovnu v zelené vodnické
království. Děti si vyrobily ponožkovou žábu, po setmění si zahrály pohádkovou bojovou hru,
při které téměř potmě hledaly zadání pohádkových úkolů. Nejvíc práce všem dětem dal asi
poslední úkol – složit ze zadaných slov krátkou básničku. Úspěch mělo také kreslení potmě.
Celostátní charakter měla též listopadová akce „Den pro dětskou knihu“, při kterém došlo
na předčítání Sekorova Ferdy Mravence, předání cen výhercům literárně-výtvarné soutěže Můj
koníček – moje hobby, čtenářské soutěže Poznej knihu a vyhraj a soutěže Zkus napsat báseň a
nakonec následovala pohádka O líné Žofce v podání divadelního souboru Konvalinky ze
Sokolova.
Knihovna se též aktivně věnovala seniorům, například v rámci workshopů, kde si zájemci
mohli vyzkoušet korálkování, košíkaření, malování na textil či vánoční dekorování. Pro seniory
bylo připraveno i několik besed, například s MUDr. Janem Cimickým o ženách či PhDr. Janou
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Jebavou, jež přednášela o Franzi Kafkovi a ženách a Leonardu da Vincim a jeho obrazu Mona
Lisa.
Již pátým rokem fungoval v prostorách knihovny Dámský klub, jenž též spolu
s knihovnou organizoval řadu akcí, jako byla procházka podél řeky Svatavy s RNDr. Petrem
Rojíkem, beseda s herečkou Monikou LeFay, beseda o bonsajích a další akce.

Městský dům kultury
MDK Sokolov, jehož zřizovatelem je město Sokolov, zastřešuje většinu kulturních aktivit
ve městě. Kromě samotného MDK má tento kulturní stánek též další odloučená pracoviště, a
sice klášterní kostel sv. Antonína Paduánského a kino Alfa.
Rok 2015 znamenal pro MDK Sokolov změnu na postu ředitele, neboť dosavadní ředitel
pan Jan Picka se stal starostou města a ředitelem MDK se stal bývalý městský místostarosta
pan Ladislav Sedláček. Změnou prošla i sama budova Hornického domu, neboť na jaře byla
zahájena oprava schodiště a balkónu. Opravy se protáhly až do podzimu a po celou jejich
dobu byla budova nepřístupná hlavním vchodem, místo něj byl využit vchod boční.
Opravy byly opravdu nutné, neboť stav schodiště a balkonu nebyl dobrý, vždyť od stavby
Hornického domu uplynulo v roce 2015 rovných 90 let! A takové výročí je nutné oslavit, a to
nejen opravami. V rámci listopadových oslav byla proto vydána kniha známých sokolovských
patriotů, pánů Jana a Michaela Rundových, jež mapuje celou historii této významné sokolovské
budovy. Pivovar Permon také při této příležitosti uvařil speciální pivo s názvem Horňák 90, ve
vstupním foyer si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu „Hornický dům v proměnách času",
byla uspořádána přednášky o dějinách budovy s následnou exkurzí po jejích prostorách
s odborným výkladem Michaela Runda. V rámci oslav také došlo k setkání mnoha bývalých
zaměstnanců. V sobotu 21. listopadu pak oslavy završil výroční ples.
Jednou z hlavních kulturních akcí v prostorách domu jsou divadelní představení, jichž se
tu v roce 2015 odehrálo celkem dvacet, z toho polovina v rámci předplatného. Zbylá
představení uspořádalo Divadlo bez zákulisí či divadelní soubor Konvalinky. Divadlo bez
zákulisí patří již ke stálicím sokolovské (a nejen té) kulturní scény a dosahuje zajímavých
úspěchů. V únoru se divadlo představilo na oblastní postupové přehlídce divadel jednoho herce
v Horšovském Týně s hrou „Kocourku milej, já pro tebe pláču.“ Hra se setkala se značným
ohlasem, Dana Telínová získala cenu za režii, Pavlína Šponiarová za herecký výkon a hra
postoupila na národní přehlídku v dubnu do Kaznějova. 20. března představilo divadlo novou
hru „Neříkej mi lásko“ od španělské autorky Marty Buchacy. To, že se realizace hry podařila,
dokazuje to, že divadlo bylo zcela zaplněno.
Tradiční a vysoce hodnocenou akcí tohoto divadla bylo uspořádání přehlídky amatérských
divadel „Sokolovská čurda“ poslední zářijový víkend. Hlavní cenu získali liberečtí divadelníci.
„Velkou čurdu“ za nejlepší malou roli získala postava Igora z hororové komedie Psychopatovo
velmi pozdní odpoledne v podání souboru ÚNOS Liberec. „Zlatý vrtík Vaška Junka“ za
nejlepší scénu obdržel soubor AMADIS Brno za scénu ve hře S hlavou v oblacích. Letošní
přehlídka „Sokolovská čurda“ byla výjimečná svou velmi vysokou úrovní všech představení.
Divadelní představení v MDK navštívilo 5 509 diváků, což je sice o zhruba 900 méně než
v roce předcházejícím, stále však je tento počet druhý nejvyšší od roku 2007. Zřejmě
nejslavnějším souborem, který tohoto roku Sokolov navštívil, bylo Divadlo Járy Cimrmana s
hrou Lijavec.
V prostorách MDK se též uskutečnilo několik zajímavých samostatných akcí, například
březnový křest nové desky s názvem Na Radosti zpěvačky Anety Langerové či dubnové
vystoupení folkové skupiny HOP TROP. Koncert se konal v rámci turné k výročí skupiny,
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která slaví 35 let na scéně v původním složení. Skupina za celou dobu své existence složila na
130 původních písní (např. zlidovělá píseň Tři kříže). Koncert se v Sokolově skvěle vydařil,
jakož i následná autogramiáda "cédéček".
Další akcí byla přednáška fotografa Václava Šilhy, nesoucí název Antarktida – k branám
ráje, která se konala 13. října v Hudebním klubu M. Fotograf je držitelem druhé ceny v rámci
novinářské soutěže Czech Press Photo 2006, první ceny Czech Press Photo za rok 2012 a ceny
Trigema Czech Press Photo za rok 2014. Zajímavá beseda se konala s fotoreportérkou Jarmilou
Štukovou, která fotí zejména v zemích, které jsou zmítané válkou. Její poslední návštěva byla v
severním Iráku.
Atraktivní pro občany se též ukázala módní show uspořádaná ve čtvrtek 8. října ve velkém
sále Hornického domu ve spolupráci s tanečnicemi místní skupiny Glamour a fotbalisty klubu
Baník Sokolov. Zcela zaplněný sál sledoval nejen samotnou taneční a módní show, ale také
prvky z acro jógy, pro malé návštěvníky bylo připravené malování na obličej a došlo i na
ukázky kadeřnického umění.
Na benefiční Koncert pro Motýla pozvala 3. listopadu do divadla MDK Sokolov nezisková
organizace Pomoc v nouzi. Smyslem dobročinné akce bylo podpořit Domácí hospic Motýl,
který poskytuje specializovanou paliativní péči v domácím prostředí. Součástí večera byla
peněžní sbírka, jejíž výtěžek putoval na zakoupení oxygenerátoru pro potřeby mobilního
hospice. Na akci vystoupil Pěvecký sbor Svazu Ukrajinců Bohemie, Tanečníci souboru
Khamoro, Marching band Roberta Kučery a kapela Devleskero drom Sboru Církve adventistů
sedmého dne.
Benefiční ráz měl i tradiční Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR, kde město Sokolov
oceňuje své občany, kteří v nečekaných situacích často pomohou zachránit život či majetek
spoluobčanů, případně vykonají jiný čin, jenž se dá nazvat jako hrdinství všedního dne
v nečekaných okamžicích. Tentokrát to byla pětice občanů, která převzala medaili za zásluhy.
Prvním z oceněných nenápadných hrdinů byl Jan Rečka, jenž pomohl lidem v havarovaném
voze, jenž spadl do řeky. Dalším byl Milan Takáč, který poskytl první pomoc muži, kterému se
na ulici udělalo nevolno a upadl do bezvědomí. Oceněna byla i preventistka sokolovské
městské policie Hana Procházková a její kolega, státní policista Jan Trabach, jenž dostal
ocenění za to, že ve svém volném čase velmi nadstandardně spolupracuje s městem Sokolov v
oblasti řešení dopravy. Poslední z oceněných byl Ludvík Mulač, který má značný podíl na
vzniku profesionální jednotky v sokolovské chemičce.
Stěžejními akcemi MDK však zůstaly celoměstské akce s dlouholetou tradicí. 9. dubna
se tak v prostorách MDK konala tradiční a prestižní akce Osobnost města Sokolova.
Osobností města za rok 2014 vyhlásil starosta Jan Picka pana Miloše Slámu, zakladatele Klubu
důchodců Slaměnka a dlouholetého organizátora kulturních, společenských a sportovních akcí
pro seniory. Společně s Osobností města byly vyhlášeny výsledky ankety Sportovec okresu
Sokolov za rok 2014, kterou vyhráli druholigoví fotbalisté sokolovského Baníku. Za
nemocného Miloše Slámu převzal hlavní cenu Osobnost města Sokolova jeho vnuk. Ve
sportovní kategorii byli oceněni za mládež florbaloví dorostenci TJ Baník a za dospělé
druholigoví hokejisté HC Baník. V kategorii žáků a studentů zvítězila Nguyen Uyen Giang z
Gymnázia Sokolov, finalistka olympiád v českém a anglickém jazyce. Za zviditelnění města
byli oceněni Vladimír Prokop a Lukáš Smola, autoři obsáhlé dvoudílné encyklopedie
Sokolovsko - umění, památky a umělci do roku 1945. V mládežnické kategorii ankety
Sportovec roku v okrese Sokolov zvítězili fotbaloví dorostenci TJ Spartak Chodov.
V letošním roce jsme si připomněli 70 let od konce nejhroznějšího válečného konfliktu
v lidských dějinách, 2. světové války. Město Sokolov ve spolupráci s MDK Sokolov,
sokolovským kronikářem a dalšími subjekty připravilo k uctění památky tohoto výročí pro
25

občany města bohatý program. 5. května byla za přítomnosti představitelů města Sokolova,
městyse Svatava a Karlovarského kraje na židovském hřbitově v Sokolově odhalena pamětní
deska židovským ženám, které zemřely v koncentračním táboře ve Svatavě na pochodech
smrti. Pozvání přijali také pamětníci, včetně paní Evy Erbenové (jejíž maminka ve Svatavě při
jednom z pochodů zemřela), zástupce ambasády státu Izrael pan Evan Yuvan, zástupce
Židovské obce pan Pavel Rubín či člen bratrstva Chevra Kadiša pan Chaim Kočí. Na odhalení
dorazily desítky místních občanů, kteří se nezdráhali vyjádřit při projevech, písních a státních
hymnách své pohnutí. V 17:30 hodin pak kronikář, historik a učitel Vladimír Bružeňák v aule
sokolovského gymnázia pokřtil svou novou knihu „Ve stínu Krušných hor“, která pojednává
právě o koncentračních táborech na Karlovarsku a pochodech smrti a jejíž křest za účasti
především paní Erbenové celý program onoho dne završil.
7. května proběhlo za účasti představitelů města tradiční kladení věnců k uctění památky
padlých ve 2. světové válce, a sice na městském hřbitově, u pomníku sovětským zajatcům za
kostelem a na sídlišti Vítězná, u desky sgt. Schwarzovi na budově tzv. Centrální školy a na
Starém náměstí u desky připomínající osvobození americkou armádou. V kině Alfa se ve stejný
den promítaly filmy s válečnou tematikou pro sokolovské školy i veřejnost (Město 44,
Schindlerův seznam a Lidice).
16. května se poté odehrála výstava vojenské techniky na Starém náměstí, pietní akt za
účasti představitelů politického života města (starosta města Jan Picka, místostarostka Renata
Oulehlová, poslanec Josef Novotný a senátor Zdeněk Berka) a bojová ukázka v areálu
Bohemie, která návštěvníkům předvedla poslední boje mezi nacistickou a americkou armádou
v květnu 1945 v naší oblasti. Akci zorganizovala Česká společnost přátel vojenské historie a
setkala se s velkým ohlasem diváků.
Mezi klasické akce MDK Sokolov je nutno též zmínit hudební festival pod širým nebem
Rock Beach, jehož již 11. ročník proběhl na přírodním koupališti Michal v Sokolově v sobotu
13. června. V programu vystoupily kapely jako Apryl, Noisebone, Skavare, Proximity,
Imodium, De Bill Heads, Totální Nasazení, Rybičky 48. Počasí akci přálo, bylo krásně
slunečno, a tak přes 300 diváků, kteří na akci zavítali, bylo maximálně spokojeno. Koupaliště
Michal také kromě tradičních atrakcí nabídlo veřejnosti letní kino, které v prázdninových
měsících navštívily stovky diváků.
Jen o šest dní později proběhly Sokolovem stovky účastníků „Sokolovského 1/4
maratónu“, jenž byl součástí akce „Hurá, prázdniny“. I přes nepřízeň počasí se jej zúčastnil
rekordní počet běžců, konkrétně 413, z toho 150 dětí. Výtěžek celé akce poputoval na
dobročinné účely, konkrétně sokolovskému hospicu Motýl. Závod vyhrál v čase 34 minut a 15
sekund Jakub Coufal z nejdeckého Witte bike teamu. Celý víkend 20. a 21. června se pak
v areálu Bohemia bavily při nejrůznějších atrakcích tisíce lidí. Vrcholem byla tradiční
Mezinárodní soutěž ohňostrojů“. V té v konkurenci střelmistrů z Polska a Německa získal
nejbouřlivější ovace diváků a zvítězil český tým Petra Hajšmana z Plzně s ohňostrojem na
hudbu kapely Queen.
Během prázdnin se na Starém náměstí odehrávala řada vystoupení v rámci „Sokolovského
kulturního léta“, jež mělo jeden primární cíl, a sice oživit tuto část města, která zejména díky
své poloze má velké problémy s návštěvností a příležitostmi k podnikání. Každé úterý a čtvrtek
se zde konaly koncerty, kam měli diváci vstup zdarma. Návštěvnost byla průměrná a nutno
dodat, že i přes to zůstává tato část našeho města dosti odříznutá a málo navštěvovaná.
Zřejmě nejtradičnější sokolovskou akcí byla jako každým rokem „Hornická pouť“, která
se konala v sobotu 12. září. Menší komplikací se ukázaly probíhající opravy Hornického domu,
kvůli nimž bylo hlavní podium na jiném místě. To však tisícům návštěvníků vůbec nevadilo.
Zřejmě nejzajímavější novinkou pouti byl obnovený hornický průvod, který městem prošel
poprvé od roku 2003. Za doprovodu hudby pochodovali ulicemi horníci ze Sokolova, Chodova,
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Krásna, Příbrami, Stříbra a mnoha dalších měst, včetně za permoníky převlečených malých
dětí. Zapojil se starosta Jan Picka, místostarostové Renata Oulehlová a Karel Jakobec a další.
Petr Kubis, velitel městské policie, dokonce průvod vedl jako jeden z vlajkonošů. Slavnosti se
odehrávaly na mnoha místech Sokolova, od Starého náměstí po areál Bohemia. Mezi jinými to
byl například Den národnostních menšin, kde návštěvníci mohli ochutnat běloruské, české,
maďarské, romské, ruské, slovenské, německé, ukrajinské a vietnamské pochoutky. Mimořádně
byla otevřená hrobka Nosticů, na hlavním pódiu ve vrchní části náměstí Budovatelů vystoupily
kapely Žlutý pes, Děda Mládek Illegal Band nebo Čechomor, též jako bavič a moderátor zaujal
herec Zdeněk Izer. Celá řada atrakcí pak čekala zejména na rodiny s dětmi v areálu Bohemia,
kde slavnostní den zakončilo vystoupení kapely Divokej Bill a velkolepý ohňostroj.
Výraznou změnou prošly oslavy vánočních svátků. Letos bylo toto období obohaceno od
30. listopadu až do vánočních svátků stánky s adventními trhy i na náměstí Budovatelů, vždy
od pondělí do čtvrtka u vánočního stromu. Na Starém náměstí se od 29. listopadu slavily
adventní neděle vždy od 14 hodin v poklidné atmosféře přátelského setkávání, kulturních
vystoupení a s možností zakoupení drobných dárků a občerstvení. Na všechny programy na
Starém náměstí navazovaly slavnostní adventní koncerty v klášterním kostele sv. Antonína
Paduánského. Novinkou, která se setkala se vskutku nebývalým ohlasem veřejnosti, byl průvod
čertů, tzv. krampus, jenž se v ulicích města uskutečnil 13. prosince. V neděli v podvečer se ze
sokolovského domu kultury vynořila asi čtyřicítka pekelníků v opravdu ďábelských maskách z
Prahy a jižních, severních a východních Čech, nechyběli i ti ze Sokolova. Čerti nevyděsili
svým zjevem pouze nejmladší, ale mnohdy i ty nejstarší návštěvníky. Pekelníci pokračovali
dále na náměstí Budovatelů, kde proběhl pekelný rej. Zde si je mohli detailně prohlédnout
všichni přihlížející. Po prvním reji se čerti zařadili za koňské spřežení, které se společně s
pekelníky, ohnivou šou a průvodem přesouvalo na další stanoviště, jež se nacházelo na Starém
náměstí. Akce nalákala nebývalé množství lidí z blízkého i vzdáleného okolí, v dolní části
města nebylo prakticky jediné volné místo k zaparkování.
Sokolov býval a dodnes je právem spojován s úspěšnými tanečními produkcemi a
skupinami, jež naše město proslavily v rámci republiky a často i mimo ni. Zřejmě nejúspěšnější
skupinou současnosti, jež je součástí Městského domu kultury, je skupina „Mirákl“. Jeho 4
věkové skupiny, kde působí na 120 tanečníků, oslavily v roce 2015 již 20 let existence tohoto
souboru skvělými výsledky. V dubnu juniorky Miráklu vyhrály zlatou medaili na celostátním
finále soutěže Taneční skupina roku 2015 v Chrudimi, kam postoupily z krajského kola v Plzni
v disciplíně dance art. Soutěže v Chrudimi se účastnilo 13 skupin této kategorie, ovšem
sokolovský Mirákl doslova všechny oslnil a získal prakticky nevyšší počet bodů. Další úspěch
se dostavil v květnu, kdy hlavní formace skupiny Mirákl ovládla dětskou část soutěže Taneční
skupina roku, nejprestižnější taneční soutěže v ČR. Kromě vítězství ve své kategorii dance art
byla jejich choreografie Wintonovy vlaky odbornou porotou jednoznačně zvolena nejlepším
vystoupením finálového dne napříč všemi kategoriemi a Mirákl se tak stal absolutním vítězem
této části mezinárodní dance tour. V prosinci pak soubor odjel na jednu z nejprestižnějších
tanečních soutěží - Mistrovství světa v modern a jazz dance do polského města Mikolajki, kde
dosáhl toho nejlepšího výsledku. V konkurenci 24 států obsadily tanečnice Miráklu opět
s choreografií upomínající na záchranu židovských dětí Nicholasem Wintonem v roce 1939
první místo a vyhrály zlatou medaili!
Krom úspěchů Miráklu mohli návštěvníci vidět řadu dalších tanečníků na mistrovské
taneční soutěž „O štít města Sokolova“ konanou v Hornickém domě 3. října. V nejvyšší
zúčastněné kategorii B vyhráli ve standardních tancích domácí Petr Weinhart a Jana Rožánková
z Tanečního klubu MDK Sokolov a v latinských tancích Matěj Nepraš a Adéla Matoušová z
Tanečního klubu Marendi Kutná Hora. Pohárovou soutěž vyhráli ve standardních tancích
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Jaroslav a Dagmar Ceklovi z KST Quick Olomouc a v latinských tancích Marek Poláček a
Šárka Koťátková z STK Praha.
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
V tomto odloučeném pracovišti MDK se v roce 2015 uskutečnila řada akcí, z nichž však
vyjmenuji opět jen některé. Z převážné části se jednalo o nejrůznější výstavy a koncerty.
Výstavy byly především díky dotacím města Sokolov pro občany zdarma.
Z výstav si zaslouží určitě zmínku únorová výstava „Progresivní nová architektura mimo
centra“. Vznikla jako vyvrcholení stejnojmenného projektu a pražské konference, na níž
přednášely dvě desítky architektů, urbanistů i teoretiků architektury z celého světa. Autorem
projektu je publicista a kurátor Petr Volf, který sem soustředil přes stovku nových a velmi
pozoruhodných staveb na území České republiky.
Od 13. dubna do 6. května se v klášterní koncertní a výstavní síni konala
výstava „Současná česká grafika“, která čerpala z 20. ročníku soutěže o Cenu Vladimíra
Boudníka a 21. ročníku soutěže o cenu Česká grafika za loňský rok. Výstava je první reprízou v
mnohaleté historii soutěže, představená ve svém celku mimo Prahu. Na výstavě byla k vidění
také díla Dalibora Smutného, Lenky Falušiové, Marka Sibinského, Miloše Michálka, Zbyňka
Janáčka a desítek dalších současných českých grafiků. I zde byl vstup díky výše jmenovaným
institucím zdarma.
V červnu se v klášterním kostele konala výstava sokolovských učitelů – výtvarníků, kde
pedagogové vystavovali svá díla především z oblasti malířství.
V listopadu zaujala výstava „Sokolopeření žáků Kurta Gebauera“, kde vystavovali
absolventi pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové v ateliéru akademického sochaře Kurta
Gebauera, například Ivana Junková, Michal Kohút, Stanislava Konvalinková, Hana Poislová,
Marek Rejent, Jan Slovenčík a další. Názvem výstavy „Sokolopeření“ reagovali mladí umělci
na to, že je v kostele, ale nakonec, zdá se, důležitější je, že je v Sokolově a Sokolov opeřují
svými pokusy a operami, tedy italsky díly.
Ten samý měsíc byla zahájena výstava „Moře klidu“ nazvané podle krajiny Mare
tranquillitatis nacházející se ve východní části přivrácené strany Měsíce, kde přistáli američtí
astronauti. Mladí autoři jako Martin Kloda, Pavel Kopecký, Jan Plíšek, Hana Procházková a
Martin Ryšavý ironicky na výstavě rozvíjeli myšlenku novodobých těžařských lobby
prosazujících namísto návratu lesů a luk do jimi zdevastované krajiny mnohonásobně lacinější
tak zvané vodní rekultivace - zatopení obřích povrchových dolů vodou a vytvoření
"rekreačních vodních ploch". Umělci tuto myšlenku rozvíjejí dál a ironicky požadují do
propojených povrchových dolů přivést kanálem, vedeným z Baltského moře, slanou vodu a
vytvořit vnitrozemské moře.
Prosinec byl a je časem vánočním, proto i závěrečná výstava se zde odehrála ve vánočním
duchu. Byla jí výstava vánočních stromků, která předvedla prostřednictvím tvorby dětí a jejich
pedagogů tradiční, ale i moderní rukodělné techniky. Výstava se konala ve spolupráci se
sokolovskými základními školami, domem dětí a mládeže, mateřskými školami a základní
uměleckou školou. Mimo jiné se tu představily výrobky dětí a připomněla se oslava Vánoc v
českých zemích, kde se stromeček objevil v 19. století.
V letošním roce jsme si také připomněli mučednickou smrt mistra Jana Husa. Při té
příležitosti pořádal 12. června MDK společně s místními církvemi v klášterním kostele sv.
Antonína Paduánského „Večer na památku mistra Jana Husa“. Na programu byla přednáška
doktora Martina Chadimy, současného předního odborníka na toto téma, nazvaná "Mistr Jan
Hus - člověk, teolog, mučedník" a koncert folkové skupiny Pološero. Kromě této akce si město
připomnělo toto výročí i přednáškou Vladimíra Rozhona, učitele historie na sokolovském
gymnáziu, nazvanou "Jan Hus a počátky české reformace“, která se konala v zámku.
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Většina koncertů se v klášterním kostele odehrála opět v prosinci, jako součást adventních
akcí. Již koncem listopadu se však uskutečnil benefiční koncert Chráněného bydlení Sokolov,
kde hudebním hostem byla filmová, dabingová a televizní herečka Jitka Smutná. Kromě
hudebního zážitku si přítomní diváci, jichž přišlo na 130, mohli zakoupit výrobky klientů
Chráněného bydlení a podpořit tak činnost této neziskové organizace. Celkový výtěžek z
prodeje lístků, výrobků a hodnotných cen činil skvělých 28. 942,- Kč.
6. prosince vystoupilo v rámci adventních koncertů v kostele Vokální sdružení DaD
Karlovy Vary a Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové. O týden později pak přijel též
v rámci adventních koncertů vokální soubor Gentlemen Singers, jenž byl založen absolventy
českého chlapeckého sboru Boni Pueri v roce 2003. Svým komorním složením a různorodým
repertoárem se stal unikátním na české sborové scéně a je jedním z nejznámějších a
nejžádanějších sborů v České republice.
11. prosince se v klášterním kostele konal tradiční koncert nevidomých a slabozrakých,
jenž organizovala obecně prospěšná společnost Tyflocentrum Karlovy Vary. Na koncertě
vystoupili Petr Rojík, Nikolka Bukóciová, Makabara, Radek Žalud, Hana Šimková, Milan
Hradil, mediálním partnerem bylo Studio 060 Štefana Škulavíka a celý večer moderovala
Martina Brožová.
17. prosince se konal v klášterním kostele vánoční koncert tanečního orchestru Sokrat
Sokolov a komorního pěveckého sboru La Dolce Vita Sokolov, o dva později pak pěvecký
sokolovský sbor JenTak pozval návštěvníky na Českou vánoční mši Jakuba Jana Ryby, kde
zazpívali sopránistka Zuzana Seibertová, altistka Jana Hoffmannová, tenorista Zdeněk Lahoda,
basista Kamil Jindřich, Zvonek ZUŠ Sokolov, Komorní instrumentální orchestr, Varyton K.V.
a pěvecký sbor JenTak.
Na čtvrté adventní neděli 20. prosince vystoupila v kostele osobitá zpěvačka a herečka
Světlana Nálepková. Zazpívala slavné písně z repertoáru Edith Piaf, Hany Hegerové a dalších,
nechyběly ani vánoční koledy.
Vánoční časy hudby nakonec završil koncert s překvapením Otto Teubera a populární
hvězdy Míšy Noskové. Ti v kostele zazpívali 25. prosince slavné muzikálové a vánoční písně.
Kino Alfa
Kromě klasických filmových představení se v kině Alfa a zdejší kinokavárně konalo v roce
2015 i několik zajímavých kulturních akcí, samozřejmě spjatých s filmem a filmováním. Část
z nich již v novém, neboť o prázdninové rekonstrukci dostalo kino novou moderní zvukovou
aparaturu s trojrozměrným zvukovým efektem, opraveny a upraveny byly prostory baru,
pokladny, byly vyměněny radiátory, opravena střecha a proběhla celá řada menších úprav.
Dočkali se i handicapovaní vozíčkáři, pro které byl vytvořen zvláštní boční vchod. Divák si tak
bude moci užít nové technologie a jedno z největších promítacích pláten v kraji. Sokolov za to
zaplatil 215 tisíc korun.
Rekonstruovány byly i prostory kinokavárny. Město zde nechalo zrenovovat zastaralý
interiér i sociální zařízení. Rekonstrukce vyšla zhruba na 100 tisíc korun.
V únoru zavítala do sokolovského kina americká skupina „Against the Wall“ s českým
bubeníkem Pavlem Valdmannem, který pochází z nedaleké Rotavy. Do kinokavárny zavítalo
na 200 nadšených lidí, kteří si koncert užívali, včetně „předskokana“, kraslické metalové
skupiny Object.
Od pátku 13. března do neděle 15. března se tu konal již čtvrtý ročník „Víkendu s
filmovým klubem“. Na všechna představení byl vstup zdarma, neboť podtitulem víkendu byla
„Filmová inventura=zadarmo do kina“. Cílem akce bylo uvést ty filmy, na které se jindy
nedostalo, a také zkusit naučit lidi opět chodit do kina na dobré a kvalitní filmy. Na pořadu
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byly dokumenty i hrané filmy, například životopisný film o Stephenu Hawkingovi či film herce
a režiséra Roberta Redforda o zákulisí atentátu na Abrahama Lincolna. O tom, že se celá akce
nadmíru vydařila, svědčí více jak 1500 diváků, kteří za tři dny oba sály kina Alfa navštívili.
Od pátku 4. do neděle 6. září se uskutečnil v prostorách kinokavárny Alfa v Sokolově
filmový víkend na téma smrti, umírání, bolesti, ale také naděje a lidskosti. Kromě zajímavých
filmů byla možnost popovídat si o posledních věcech člověka, o hospicové péči a dalších
důležitých věcech týkajících se smrti.
V polovině října se uskutečnil již 15. ročník originálního filmového festivalu „Film
Sokolov“. Pořadatelé festivalu letos pracovali s tématem Půlka. Objevil se ve filmech, ale i v
doprovodném programu. Vstup na festival byl zcela zdarma díky podpoře Sokolova a
Ministerstva kultury. Promítnuty byly filmy jako film íránského režiséra Kiarostamího Šírin,
australský Zapadákov režiséra Teda Kotcheffa, Sleepaway camp od Roberta Hiltzika či český
film Schmitke režiséra Štěpána Altrichtera. V neděli byl pro účastníky festivalu připraven
výlet, který po místech několika známých zločinů 1. republiky na Sokolovsku zajistil kronikář
V. Bružeňák, jenž se svými přáteli účastníky po celou dobu výletu doprovázel.
Další filmový víkend uspořádal Filmový klub Sokolov se svou vedoucí Jaromírou
Pilařovou v listopadu a věnován byl tzv. velkým bijákům na filmovém plátně. O tom, že obliba
klubu a jeho produkcí a aktivit vzrůstá, hovoří jeho již 150 členů, což oproti roku 2007, kdy
klub začínal s dvaceti členy, je nárůst poměrně značný.
Kinokavárnu si oblíbili i místní Romové, neboť nedělní romská bohoslužba se tu stala
takřka hitem. Pořádala je Církev adventistů sedmého dne, a sice každou poslední neděli v
měsíci. Místo zvolili pořadatelé záměrně, protože leží v lokalitě, kde žije mnoho Romů, a
zázemí kinokavárny je pro podobné bohoslužby ideální.
Ostatní kulturní akce
V lednu vydal jako svůj knižní debut básnickou sbírku „Chlípnost“ sokolovský umělec a
bývalý student zdejšího gymnázia Filip Koryta. V roce 2014 dvakrát zvítězil v celostátní
literární soutěži a své verše přednáší také při hudebních produkcích se skupinou Glajstr Duo.
Při příležitosti křtu sbírky v Sokolově zahrál Filip Koryta 21. března se svou bývalou skupinou
Friday.
8. března se před katolickým kostelem na Starém náměstí konal happening PAMATUJ!,
který připomněl masakr českých Židů v Osvětimi v roce 1944 a zároveň byl zaměřen proti
rasismu. Zazněla izraelská hymna Hatikva, Šema Jisrael a Kde domov můj. Akce se účastnilo
několik desítek občanů. Shromáždění se zúčastnil i starosta Sokolova Jan Picka a promluvili
místní husitský farář Lukáš Bujna a pamětník Jaroslav Makrot.
25. dubna se v areálu sokolovského kláštera konaly „Pivní slavnosti pivovaru Permon“ a
zabijačkové hody. Na akci dorazily na dvě tisícovky lidí. Za osm hodin se vypilo na 3000 piv
nejrůznějších stupňů a chutí, která místní pivovar vaří či speciálně připravil pro tuto akci.
Soutěžilo se i v nejrůznějších dovednostech spjatých s pivem, takže i o zábavu bylo postaráno.
Škoda jen, že kvalitní a klasickým trendům odpovídající restaurace, kde by se sokolovské pivo
točilo, v našem městě stále chybí…!
O víkendu 2. a 3. května se konal na břehu řeky Ohře nedaleko soutoku se Svatavou další
ročník tradičního festivalu Folková loděnice. Pozvání přijaly na sobotu kapely Bankrot,
Hluboké nedorozumění, Bob a Bobci, 4R, Veget, Scarabeus, Jauvajs, Kvokál, Strašlivá
podívaná a na neděli Spektrum, Pološero, DRC, Sekvoj, KV Expres a Devítka. Několik set
diváků, kteří se akce zúčastnili, se mohli svézt na raftech, kánoích a kajacích.
29. května se Sokolov připojil k celorepublikové každoroční Noci kostelů. Sokolovské
církve nabídly pestrý výběr nejrůznějších akcí pro děti i dospělé v kostelích a modlitebnách,
město se připojilo programem v klášterním kostele. Například římsko-katolický kostel na
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Starém náměstí nabídl pro děti papulákové divadlo či o půlnoci výstup na věž kostela, v
klášterním kostele promluvili k lidem společně představitelé církví a města, hudbou přispěli
žáci místní umělecké školy a možno bylo si prohlédnout hrobku Nosticů.
V sobotu 22. srpna uvedla Česká televize na svém programu ČT sport Cyklotoulky ze
Sokolova. Desetiminutový film o krásách města a okolí dostupných na bicyklu, ve kterém
účinkuje i místostarosta Sokolova Karel Jakobec, je k vidění i ve videoarchivu České televize.

V. Školství
Město Sokolov bylo ve školním roce 2014/2015 zřizovatelem celkem sedmi mateřských
škol, v nichž bylo zaměstnáno 59 pedagogů a 35 nepedagogických pracovníků. K 30. září 2014
navštěvovalo mateřské školy celkem 746 dětí, nejvyšší počet od roku 2006, což souvisí se
silnějšími populačními ročníky. Prakticky zcela tak byla naplněna celková kapacita mateřských
škol, jež činila 749 míst ve 30 třídách.
Základních škol provozovalo město celkem pět, přičemž Základní škola Běžecká měla
odloučené pracoviště na Základní škole Boženy Němcové (bývalá 3. ZŠ) a v budově na ulici
Běžecká též speciální třídy. Na všech základních školách v městě pracovalo k 30. září 2014
celkem 175 pedagogů, z čehož bylo 151 žen. K témuž datu evidovaly základní školy celkem
2625 žáků ve 119 třídách. Tento počet se do značné míry shoduje s počtem žáků v letech 2012
a 2013 a potvrzuje mírně vzestupnou tendenci těchto let oproti propadu v letech 2009 až 2011.
Celková kapacita 3360 míst však využita nebyla.
Základní uměleckou školu navštěvovalo v tanečním, výtvarném a hudebním oboru 683
žáků a Dům dětí a mládeže Sokolov navštěvovalo v kroužcích zájmové činnosti 1319 dětí.
Kromě mateřských a základních škol zřizovaných městem se v Sokolově nacházejí i tři
školy střední, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj (ISŠTE Sokolov, Gymnázium a Krajské
vzdělávací centrum Sokolov a Střední škola živnostenská Sokolov), a také jedno centrum
vzdělání soukromé, konkrétně Gymnázium, základní a mateřská škola Mánesova.
To, že si město váží práce pedagogů na svých školách, dokazuje ocenění Plaketou Jana
Amose Komenského, kterou 27. března starosta Sokolova Jan Picka, místostarostka Renata
Oulehlová a vedoucí odboru školství a kultury Simona Randová udělili za celoživotní obětavou
práci ve školství pedagožkám Dagmar Vodárkové, Janě Žídkové, Ivaně Dleskové, Mileně
Linhartové a Marii Kropáčkové. Oceněné pedagožky se po slavnostním převzetí plaket v
obřadní síni sokolovského zámku podepsaly do pamětní knihy města a podělily se o své
zkušenosti a rady s představiteli města u prostřeného stolu.
Ocenění se dočkali za svou činnost také žáci sokolovských škol, a sice na již 4. ročníku
slavnostního udílení cen města Sokolova vybraným žákům za jejich mimořádné výsledky.
Slavnost se konala na závěr školního roku, 22. června ve velké zasedací místnosti hlavní
budovy radnice. Vybraní žáci místních základních a středních škol byli přijati starostou města
Janem Pickou, místostarostkou Renatou Oulehlovou a vedoucí odboru školství a kultury
Simonou Randovou. Z jejich rukou převzali každý knihu a poukázku k nákupu elektroniky v
hodnotě 1000 korun za vynikající prospěch, vzornou reprezentaci v předmětových soutěžích,
výborné umělecké a sportovní výsledky i pozoruhodné projevy lidskosti jako pomoc méně
nadaným nebo zdravotně postiženým vrstevníkům.
Oceněni byli Kamila Dobřemyslová a Miroslav Fáč ze základní školy v ulici Pionýrů,
Tereza Poncová a Pavel Koco ze základní školy v ulici Rokycanově, Markéta Bauerová ze
základní školy v Běžecké ulici, Tereza Bernatová a Michal Zubanič ze základní školy ve
Švabinského ulici, Markéta Müllerová a Terezie Lejbová ze základní školy v Křižíkově ulici,
Jakub Krieger a Michal Kopecký ze základní umělecké školy, Kateřina Čermáková a Jiří Beneš
z Gymnázia Sokolov, Jan Sýkora a Dominik Sýkora z Integrované střední školy technické a
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ekonomické Sokolov, Denisa Dudyová ze Střední školy živnostenské Sokolov a Aneta
Ferencová a Oliver Hums ze Soukromé obchodní akademie.
Ostatní pilní žáci, kterým se ocenění od města nedostalo, mohli zúročit své výkony
například návštěvou sokolovského bazénu, který, jako již tradičně, nabízel 30. června všem
jedničkářům plavání zdarma.
První školní den, tady 1. září, byl na sokolovských školách především ve znamení vítání
nových prvňáčků. Od města prostřednictvím škol obdrželi na uvítanou kufřík s dárkovou
taškou „Sokolníčkův poklad“. Na školách v ulicích Křižíkova a Švabinského přišel prvňáčky
pozdravit starosta Sokolova Jan Picka, v ulici Pionýrů a Rokycanova místostarosta Karel
Jakobec a v Běžecké a Boženy Němcové tajemnice městského úřadu Miroslava Kurcová.
Starosta se na Základní škole v Křižíkově ulici setkal i s novopečenými deváťáky. Děti v
„Sokolníčkově pokladu“ našly důležité vybavení do školy, jako jsou vodovky, pastelky, štětce,
pero, tužky, lepidlo, barevné papíry, sešity, ale i švihadlo, stíratelnou tabulku na psaní, obaly na
písmenka a číslice a další základní potřeby pro prvňáčky. Součástí kufříku je i pamětní list od
starosty města, jako vzpomínka na tento pro ně významný den.
Oceněni byli i žáci ze znevýhodněného a sociálně vyloučeného prostředí, a sice na schůzce
30. září. Ocenění dostali od města dárky, volné lístky do kina na film dle vlastního výběru a
poukázky na nákup v obchodním domě Tesco. Pro oceněné připravili také překvapení v podobě
představení cvičených psů z útulku pro opuštěná zvířata na Vránově u Sokolova.
Město Sokolov se též stará o zvýšenou bezpečnost na školách. Na zářijové schůzce se
představitelé města rozhodli jako další krok k posílení bezpečnosti škol zapojit se do projektu
Stop násilí na dětech – bezpečná škola, kterým reaguje na dění v některých školách naší
republiky. Podobný projekt spouští Sokolov jako první město v České republice. Pilotní projekt
začal fungovat na Základní škole v ulici Rokycanova. Docházku žáků tam nově eviduje
elektronický systém, děti i zaměstnanci školy se učí správnému chování v krizových situacích.
Jako dohledovou službu pro školy město zaměstná dlouhodobé uchazeče o zaměstnání z úřadu
práce. Další součástí projektu jsou nové kamery, které sledují prostranství před školami.
Napojeny budou na kamerový systém městské policie. Dále se na školách v rámci projektu
uskutečnili kurzy sebeobrany. V průběhu školního roku se do projektu zapojí zbytek
sokolovských škol, stejně jako škola na nedaleké Březové.
V říjnu, konkrétně 6. října, se žáci sokolovských základních škol učili, jak zachránit život
díky první pomoci, sportovat a znát dopravní předpisy. Za pomoci zástupců městské policie,
záchranářů, fotbalistů a hokejistů si děti vyzkoušely, jak reagovat v mimořádných situacích.
Zopakovaly si zásady první pomoci, otestovaly své sportovní nadání a zmapovaly bezpečnost
silnic. Svůj talent mohly děti vyzkoušet i ve sportovní sféře. Ukázku fotbalu a hokeje si pro
žáky připravila mládežnická družstva. Sami pak mohli vyzkoušet některé disciplíny.
Do budov škol zřizovaných městem se v roce 2015 značně investovalo, zejména do
zateplení a dalších úprav, jako byly výměny dveří, opravy schodišť, omítek, dlažeb a podobně.
Například do zateplení mateřské školy v ulici K. H. Borovského se investovalo přes 2 600 000,Kč, zateplení přístavku na ZUŠ si vyžádalo 1 300 000,-, výměna dveří v Základní škole
Běžecká stála takřka půl milionu, stejně tolik stála oprava oplocení školy v ulici Křižíkova,
oprava oplocení Dětského domu mládeže stála přes 1 milion… Investice značné, avšak
potřebné.
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Zajímavosti ze škol
Gymnázium a Krajské vzdělávací centrum Sokolov
Tato škola, na kterou chodilo ve školním roce 2014/2015 610 (ve 2. pololetí 608) žáků,
nabízela úplné střední vzdělání ve třech oborech čtyřletém, šestiletém a osmiletém. 89 % žáků
čtvrtých ročníků bylo do konce školního roku 2014/2015 přijato na vysokou školu.
Škola organizovala pro své studenty v roce 2015 několik zahraničních exkurzí, především
do Anglie, Německa, Francie (Paříž) a do Polska (Osvětim, Krakov), případně se žáci mohli na
několika setkáních seznámit a podebatovat se svými vrstevníky z partnerských škol, konkrétně
s gymnazisty z Klingenthalu a Ambergu. Speciálním projektem byl projekt nazvaný ČOJČ, kdy
žáci školy a školy ve Schwandorfu uspořádali společné česko-německé představení tak, aby
každý divák rozuměl oběma jazykům. Představení zobrazovalo lidskou komunikaci, její
překážky, které však lze zdolat, je-li na obou stranách snaha se dorozumět a vyjít si navzájem
vstříc. Projekt nesl název Živé muzeum porcelánu. Českoněmecká herecká skupina natáčela
expresionistický němý film. Mladí lidé vytvořili fiktivní příběh o tajemství porcelánu. Následně
přejela skupina do Čech, kde proměnila hornoslavkovskou porcelánku v živé muzeum
porcelánu. Vzniklo Site-specific divadelní představení, které kombinovalo herectví s
pohybovým výrazem, světelnými a zvukovými instalacemi.
Z dalších projektů školy, jež byly financovány z cizích zdrojů, je třeba zmínit projekt
Fyzika je všude kolem nás či Metodické kabinety Karlovarského kraje pro DVPP
Mimo to byla pro studenty zorganizována celá řada besed a přednášek, například
s pamětnicí holocaustu paní Dagmar Lieblovou, zástupcem diplomatické mise státu Izrael
panem Evanem Yuvanem či světoznámým „shakespearologem“ panem Martinem Hilským.
Studenti školy byli též úspěšní v celé řadě soutěží na úrovních okresních, krajských kol,
dokonce republikových kol. Nejlepšího umístění dosáhl žák Šimon Kabátník, jenž
v republikovém kole matematické soutěže Klokan v kategorii kadet obsadil 7. místo. Anna
Nguyen pak též v republikovém kole německé konverzace obsadila 13. místo. V krajských
kolech nejrůznějších olympiád dosáhli žáci školy celkem 11 prvních míst, například v krajském
kole zeměpisné olympiády, které se konalo 17. března, zvítězil ve středoškolské kategorii D s
přehledem Ján Hlivák, který se tak již podruhé zúčastnil celostátního kola zeměpisné
olympiády v Praze. V dalších deseti případech byli žáci v krajských kolech druzí.
V úterý 3. listopadu vyhlašoval krajský úřad Karlovarského kraje nejlepší žáky v
odborných, předmětových, uměleckých a sportovních soutěžích. Místem konání se stal klášter
v Teplé. V nádherných prostorech kláštera si naše škola převzala pohár za 2. místo ve
sportovních soutěžích středních škol. Gymnázium Sokolov a KVC získalo za loňský školní rok
celkem 418 bodů a na první místo chyběly pouhé 3 body. Pro toto významné ocenění si přijeli
do Teplé ředitel školy RNDr. Jiří Widž a za kabinet tělesné výchovy Mgr. Václav Sobotka.
V prosinci se studenti zúčastnili charitativní akce Bílá pastelka, při které vybrali 9204,- Kč.
Kromě toho se žáci účastnili dalších dobročinných akcí, jako Červená stužka, Světluška, Život
dětem a podobně.
Integrovaná střední škola technicko-ekonomická Sokolov
12. ledna uspořádala škola motivační soustředění pro studenty čtvrtých ročníků "Jak se
dobře připravit na pracovní pohovor". Studenti oboru Ekonomika a podnikání měli možnost
vyzkoušet si, jak probíhá pracovní pohovor a jak se na něj efektivně připravit. Celodenní akce
byla naplánována v rámci projektu "Ze školy odpovědně na trh práce" Krajské hospodářské
komory Karlovarského kraje s manažerkou projektu Ing. Lenkou Bílkovou.
15. dubna navštívili žáci strojírenských a elektrotechnických oborů firmu TPCA Kolín.
Exkurze byla zahájena videoprojekcí, po které následovala vlastní prohlídka celého provozu.
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Žáci viděli základní proces výroby vozů Toyota, Peugeot, Citroen od nejmenšího dílu až po
celou kompletaci vozu, včetně testování již hotových vozů. Celá prohlídka firmy je zajištěna
pomocí autovláčku, který je přizpůsoben tak, aby se vešel do všech provozních hal a místností.
Ve čtvrtek 14. května 2015 se v pražském sídle společnosti Hewlett Packard uskutečnilo
finále soutěže JA TITAN tým 2015. Ze základních kol postoupilo vždy jen jedno vítězné
družstvo. Mezi 8 nejlepších v ČR se probojovaly také 2 týmy z ISŠTE. Dívky z 3PM, Kristýna
Jandová a Tereza Wittnerová, skončily na 7. místě v ČR, a tým Fantastic, chlapci z 2PM,
Jevgenij Hafijanyč a Dominik Sýkora, navázal na loňský úspěch spolužáků a vystoupal na
stupně vítězů.
17. červa se v rezidenci velvyslance Spojených států amerických konal za aktivní účasti
samotného velvyslance pana Andrew Schapira tradiční slavnostní ceremoniál uzavírající
aktivity JA Czech ve školním roce 2014/2015. Tuto tradici zavedl před 20 lety pan Tomáš
Baťa. Certifikáty předávali také M. Nebeský, předseda správní rady JA Czech a J. Müller,
ředitel JA Czech. Studenti převzali ocenění - certifikáty a trofeje za umístění získaná v průběhu
školního roku v programech a soutěžích JA Czech, které jsou zaměřené na podporu finanční a
podnikatelské gramotnosti na základních, středních a vysokých školách. Mezi oceněnými byli
také žáci ISŠTE Sokolov, konkrétně třídy 2PM oboru Ekonomika a podnikání Dominik Sýkora
a Jevgenij Hafijanyč, kteří navázali na úspěch ve strategické podnikatelské simulaci TITAN na
úspěchy z předešlých let a dosáhli na 3. místo v ČR.
Další úspěch slavili žáci školy jen o několik dnů později. Třem žákům oboru Ekonomika a
podnikání se podařilo získat mezinárodně uznávaný Certifikát podnikatelských dovedností,
konkrétně Anně Pavlíkové, Jakubovi Rauovi a Miroslavu Homolovi. Držitelé certifikátu musí
prokázat praktické podnikatelské zkušenosti, a to úspěšným absolvováním programu JA Firma,
absolvovat 3x v průběhu roku sebehodnocení a na závěr složit zkoušku obchodních, finančních
a ekonomických znalostí.
Již poosmé se studenti školy vydali na počátku školního roku čistit řeku Ohři. Akci školy
finančně podporuje město Sokolov. Dobrovolníci z řad žáků i učitelů ISŠTE Sokolov, ale i
příchozí veřejnosti čistili pod vedením učitele Rostislava Kurfürsta řeku mezi městy Kynšperk
nad Ohří a Sokolov. Každoročně sesbírají účastníci skoro čtvrt tuny odpadků.
V říjnu uspořádala škola ve své sportovní hale již 23. ročník Výstavy středních škol
Karlovarského kraje s názvem Kam po základní škole. Bylo pozváno 23 středních škol a
několik zaměstnavatelů. Zájemci se mohli projít po celé ploše výstaviště, zeptat se na konkrétní
věci, poradit se se zástupci jednotlivých škol a zaměstnavatelů, případně se poradit i se zástupci
pedagogicko-psychologické poradny, Úřadu práce v Sokolově či krajské hospodářské komory.
Škola zároveň pořádala v tento den tzv. Den otevřených dveří, při kterém škola otevřela
i veřejnosti své architektonicky unikátní prostory. Celou výstavu navštívilo na 900 zájemců.
3. listopadu převzal v prostorách kláštera premonstrátů v Teplé ředitel školy Mgr. Pavel
Janus pohár pro nejúspěšnější školu ve sportovních soutěžích organizovaných ASŠK ČR a
podporovaných MŠMT ČR, Karlovarským krajem a partnery v kategorii Střední školy bez
gymnázií.
V sobotu 7. listopadu uspořádala škola již 41. ročník Studentského pochodu. Byly
připraveny čtyři trasy, nejdelší měla 35 km a vedla z Nejdku přes Přebuz a Bublavu do Kraslic,
nejkratší 15 km z Přebuzi do Kraslic. Tradiční pochod pořádá škola již od roku 1974 a
pravidelně se jej účastní desítky studentů, rodičů či přátel školy.
V prosincové celostátní charitativní akci s názvem Srdíčkový den vybrali studenti školy pro
těžce postižené děti celkem 5 701 Kč.
V tom samém měsíci se škola již potřetí zúčastnila akce „Měsíc filmu na školách“.
Zařadila se tak mezi stovky středních a základních škol, které si v listopadu připomínají
zlomové události 20. století. Zaměření bylo tentokrát na rok 1968 a okupaci vojsky Varšavské
smlouvy. Poté si studenti mohli poslechnout, jak viděl rok 1968 svýma dospívajícíma očima
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pan Jiří Beran ze sokolovského muzea. V následné diskuzi došlo kromě otázek na tehdejší
komunistický režim i na problémy současného světa.
Střední škola živnostenská Sokolov
V pondělí 16. února navštívili školu starosta Sokolova Jan Picka a místostarostka Renata
Oulehlová. Školou je provedla její ředitelka Ilona Medunová. Prohlédli si třídy, kabinety,
odborné učebny a tělocvičnu, diskutovali o dosavadní a případné širší spolupráci školy, města a
jeho organizací. Představitelé města se zajímali o počet žáků, jejich zájem o jednotlivé obory a
uplatnění absolventů školy na pracovním trhu. Největší zájem je o cukráře, kadeřnice a
kosmetičky.
Na 6. ročníku Regionální soutěže ve stolování v Domažlicích obhájila v lednu živnostenská
škola v rekordní konkurenci 9 týmů z Plzeňského a Karlovarského kraje své loňské prvenství.
Motivem její slavnostní tabule byl film Tři vejce do skla. Tímto zpracováním zadaného tématu
První republika získali sokolovští studenti nejvíce bodů od poroty a opět první cenu.
26. února pořádala škola v pořadí již 7. regionální veletrh studentských fiktivních firem.
Zúčastnilo se ho 28 firem z Gymnázia a OA Chodov, Gymnázia a OA Mariánské Lázně,
Logistické školy Dalovice, Obchodní akademie Karlovy Vary, Střední zdravotnické školy
Cheb, VOŠ z Mostu a také ze slovenských partnerských škol, se kterými škola spolupracovala
při výměnných souvislých odborných praxích žáků oboru Obchodně podnikatelská činnost.
Základní škola Rokycanova
Žákyně z 9. B Simona Rašková a Lucie Vakešová se zapojily do partnerského setkání
programu Comenius, které se konalo ve španělském městečku Olleria ve dnech 8. – 13. 2.
2015. Studenti ze 7 zemí pracovali na poslední kapitole společné Deklarace. Tématem byla
migrace a imigrace, účastníci byli rozděleni do třech výborů. První výbor se zabýval integrací
menšin do společnosti, druhý výbor jednal o migraci a třetí o osudu imigrantů. Právě v
posledních dvou výborech byly zapojeny i obě žákyně. Pro studenty a pedagogy byl připraven i
kulturní program - pěvecké vystoupení ve škole, celodenní výlet do Valencie, plavba na
lodičkách v La Abufera, setkání se starostou města na radnici v Ollerii a půldenní výlet do
Xativy.
V březnu přivítali žáci již tradičně jaro, a sice již 20. března pěknou písničkou na školním
dvoře. Poté se celý první stupeň vycházkou přemístil na most k řece Ohři. Děti sledovali pád
symbolické „zimy“ do vody a další putování Morény, zhotovené z přírodních materiálů, v řece.
Ve středu 24. června obhajovali již poosmé vycházející žáci ZŠ Rokycanova své
absolventské práce. Dvě komise – přírodovědná i humanitní – měly vybrat tři nejlepší. Z
celkových 45 žáků bylo připuštěno k obhajobě 34. Komise humanitní nakonec jako nejlepší
práce ocenila Historii fotografie Nathalie Tavali, Hitlerovy zázračné zbraně Vítka Prokopa a
Alžbětu Bavorskou Simony Raškové. Zvláštní cena byla udělena Natálii Janusové z 9. A za
práci Moderní umění – J. P. Pollack. Komise přírodovědná ohodnotila jako nejlepší práce
Vojtěcha Holuba Doba plastová, Matyáše Hliváka Elektrický obvod a Terezy Poncové Islám –
včera, dnes a zítra. Zvláštní cenu této komise pak získal Karel Švík s prací Odstřelovači –
součást americké armády.
Oslavy 120. výročí založení školy zakončila v červenci školní akademie. Nesla se v duchu
filmové tvorby, neboť i MFF Karlovy Vary letos slaví padesátiny. Rodičům i přátelům školy
nabídla ve dvou hodinách ukázky nejrůznějších filmů, pohádek, muzikálů, horrorů i thrillerů,
které vznikly ve fiktivních filmových ateliérech nazvaných Centralwood. Akademii zpestřili
svými komentáři k jednotlivým vystoupením bývalí absolventi školy a především přání k
narozeninám od tak slavných filmových osobností, jako jsou např. Zdeněk Svěrák, Ivan Trojan
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či Pavel Trávníček. Tři vyprodaná představení a obrovská kladná odezva od diváků jsou
důkazem toho, že i letos se akademie na škole povedla.
Základní škola Pionýrů
Této škole byl 27. ledna již podruhé za sebou udělen titul Partnerská škola Českého
volejbalového svazu. Titul předal řediteli školy Petru Krejčímu svazový trenér volejbalu Jiří
Zach za účasti sokolovského starosty Jana Picky, místostarostky Renaty Oulehlové a vedoucí
odboru školství a kultury Simony Randové. Titul je vyjádřením dlouhodobé a úspěšné
spolupráce školy a volejbalového klubu.
V březnu se chlapci 4. a 5. tříd umístili na 2. místě v kraji ve florbale a počátkem dubna
dosáhli mladší žáci velkého úspěchu v basketbale, když vyhráli celé krajské kolo.
Dne 9. dubna se třída 8. A zúčastnila prestižní soutěže Hravě o Sokolově pořádané DDM
Sokolov. V soutěži družstva předvedla počítačovou prezentaci, prokázala znalost historie i
manuální zručnost. Žáci Anna Benešová, Kateřina Rychnová a Václav Jirkovský v silné
konkurenci výborných družstev ze všech sokolovských škol zvítězili a odnesli si krásné ceny
včetně šeku na 5000,-Kč, který třída použila na školní výlet.
12. května se potkali žáci - atleti ze škol z našeho okresu na Poháru rozhlasu. V silné
konkurenci 12 škol se podařilo mladším žákům i žákyním školy prosadit a v obou kategoriích
zvítězit. O den později se pak kvalitními výkony prosadili i starší žáci a postoupili do
krajského kola z druhého místa.
Třída V. B se v září účastnila výtvarné soutěže s názvem „Vynálezy, které změnily svět“,
kterou vyhlásil hejtman Karlovarského kraje. Jako základ svého dílka si žáci vybrali žárovku.
Do ní umístili miniatury různých zajímavých vynálezů, které změnily život člověka, a se svým
kolektivním obrázkem obsadili druhé místo v kraji, za což získali 4000,- Kč a osobně jim
blahopřál krajský hejtman.
Škola zvítězila již popáté v krajské celoroční soutěži o Putovní pohár krajské rady
Asociace škol a sportovních klubů Karlovarského kraje. Poháry byly předány v listopadu
v areálu kláštera Teplá.
Základní škola Běžecká
Škola se zapojila do inovativního projektu Kreativní partnerství. Spočívá v tom, že do
plánování a realizace výuky ve třídě zapojuje umělce. Program je navržen tak, aby poskytoval
podporu přímo jednotlivým školám a jejich učitelům a pak přímo ve třídách pomáhal nastavit
nové způsoby práce se žáky, které vedou k rozvoji jejich klíčových kompetencí a zlepšení
studijních výsledků.
Již po čtvrté se škola zúčastnila celostátního projektu „72 hodin“. V letošním roce opět
navštívili žáci dům seniorů v Dolním Rychnově s cílem zazimovat a uklidit krásnou zahradu v
okolí seniorského domu. Nejstarší žáci školy vyvezli seniory na vozíčkách po zahradě, hezky si
s nimi popovídali. Senioři chválili, jak jsme pěkně zahradu uklidili a moc se jim vycházka
líbila.
Také již počtvrté se škole podařilo získat prostředky Evropské unie na mezinárodní
spolupráci. Tentokrát se jedná o program Erasmus+. V letech 2015-2017 bude škola
spolupracovat na projektu k udržování tradic Enjoy traditions! s novou partnerskou školou
Realschule Schonungen z Německa a s již tradičním maďarským partnerem Orosházi
Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, přičemž sokolovská škola je koordinátorem
celého projektu.
Základní škola v ulici Běžecké prožila ve školním roce 2014/2015 mnoho sportovních
úspěchů. V tradiční lize škol 1. stupně to byl zlatý úspěch korunovaný prvním místem v okrese,
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v okresní lize škol získali žáci třetí místo. Třetí místo také vybojovali ve sportovní soutěži O
pohár ministra. Závodění v Hejtmanově poháru nejen že zvládli všichni žáci školy, ale byli
druzí v kraji. V Olympijském víceboji všichni žáci a žákyně zvládli osm disciplín olympijského
víceboje v 1. i 2. pololetí, splnili dobře i doplňkové úkoly a škola obsadila druhé místo v
republice. Jako prémii navíc získají všechny děti sportovní vysvědčení s hodnocením a
porovnáním svých výkonů. Umístění v těchto třech soutěžích vyneslo škole i poukazy na
sportovní vybavení, v Olympijském víceboji to je dokonce částka 30 000 korun. Aktivita a
dobře splněné doplňkové úkoly přinesly škole i několik dalších bonusů. Přivedly do školy
olympioniky na Olympijskou hlídku, ping-pongovou show s reprezentanty a v neposlední řadě
si děti zatrénovaly na akci Trénink s olympioniky. Na konci roku škola uspořádala Olympijský
běh. Velká část žáků průběžně plnila během roku disciplíny Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů, kde kromě řady bronzových, stříbrných a zlatých odznaků, získal jeden
žák odznak diamantový s postupem do republikového kola OVOV. Velikou odměnou za
sportovní snažení žáků v tomto školním roce byla účast našich tělocvikářek Lenky Kaloudové a
Renaty Krčkové na slavnostním vyhodnocení OV na půdě Olympijského výboru v Praze, které
tam pro školu převzaly ocenění z rukou předsedy ČOV.
Základní škola Křižíkova
Na konci května se na hřišti školy konal 4. školní jarmark, který si připravili žáci, rodiče a
učitelé školy. V pestrobarevných stáncích byly nejvybranější lahůdky, které napekly maminky
spolu s jejich malými pomocníky. K tomu se přidaly různé výrobky šikovných dětí. Nesměly
chybět ani různé soutěže, tomboly i atrakce. Návštěvníci mlsali dobroty, kupovali drobnůstky a
také mohli zhlédnout bohatý program žáků a učitelů.
Žáci II. stupně se koncem června v doprovodu starosty Sokolova Jana Picky a ředitele
školy Vladimíra Vlčka zúčastnili tradičních lehkoatletických závodů s německými vrstevníky v
partnerském městě Schwandorfu. Za každou školu soutěžila dvě osmičlenná družstva dívek a
chlapců. Své výkony porovnávali sportovci ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a
běhu na 75 m. Sokolovští celý závod vyhráli a zároveň obsadili první tři místa v obou
kategoriích.
Při příležitosti výročí patnáctileté spolupráce školy a Kreuzbergschule Schwandorf
navštívil ve středu 18. listopadu sokolovskou školu celý učitelský sbor z partnerské školy.
Pedagogové si prohlédli školu, zúčastnili se vyučování ve vybraných ročnících a komentované
procházky centrem města. Vyučující z německého Schwandorfu přivítal ředitel školy Vladimír
Vlček a starosta Sokolova Jan Picka.
Žáci školy se v letošním roce poprvé zúčastnili celonárodní soutěže Bobřík informatiky.
Rozděleni do kategorií Mini, Benjamin a Kadet řešili žáci 5. až 9. tříd zapeklité úlohy z oblastí
algoritmizace a programování, porozumění informacím, řešení problémů či digitální
gramotnosti. Ve všech uvedených kategoriích dosáhli žáci skvělého hodnocení a stali se tak
úspěšnými řešiteli. V kategorii Mini obsadil 1. místo Filip Götzl, na 2. příčce se umístil Kryštof
Majkus a 3. se stal Petr Reichard. Kategorii Benjamín na školní úrovni ovládl Martin Schrader,
jehož následovala Anna Griesslová a třetí Jan Kundrát. Kadeta s přehledem ovládl žák 8.
ročníku Václav Lokajíček, 2. místo obsadila Veronika Diosegi a 3. místo získal Patrik Ivanicz,
ti všichni dosáhli rovněž skvělého umístění v konkurenci žáků všech zapojených škol.
Nejúspěšnějším řešitelem Bobříka informatiky se za školu stal Václav Lokajíček, který obsadil
281. místo mezi 12 000 žáky ze zapojených základních škol a gymnázií.
Ve dnech 20. až 22. října uspořádala škola mezi žáky prvního stupně veřejnou sbírku na
výcvik mladých koní a jejich následné využití při hiporehabilitaci občanskému sdružení Chrpa.
Žáci přispívali koupí propagačního předmětu v hodnotě 10 korun. Stovka žáků se tak potěšila
záložkami, motanicemi, tetováním, samolepkami, bludišti, pohlednicemi či hopíky s motivy
koní a poníků.
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Základní škola Švabinského
1. dubna se uskutečnilo dlouho připravované setkání žáků školy se seniory z domu s
pečovatelskou službou na Vítězné. Seniorům k Velikonocům vyrobily děti více než tři sta
velikonočních přání a pěvecké sbory nacvičily krátká vystoupení.
V pondělí 13. dubna 2015 se žáci zúčastnili exkurze do starého židovského města v Praze.
Součástí byl i workshop zaměřený na antisemitismus a moderní společnost. Žáci měli za úkol
najít shodné rysy na karikaturách z 19. století, jež byly zaměřeny právě na židovské obyvatele
či vyznavače judaismu. Kromě toho se žáci dozvěděli řadu informací i k dějinám antisemitismu
a k jeho projevům dodnes.
V listopadu přijal starosta města Sokolova Jan Picka a místostarostka Renata Oulehlová
družstvo mladších žákyň školy, jmenovitě Barboru Stupkovou, Barboru Navrátilovou, Adélu
Kravaříkovou, Veroniku Sládkovou, Šárku Kuboňovou a Barboru Zárubovou, aby jim
poděkovali za úspěšnou reprezentaci školy a města Sokolova v republikovém finále ZŠ
v přespolním běhu. Děvčata obsadila v závodě nejlepších týmů z celé ČR krásné druhé místo.
Vynikajícího ocenění dosáhl školní časopis "Lentilky", který vydává třída 7. A. Krajská
rada dětí a mládeže v Chebu jej ohodnotila v kategorii časopisů žáků z 2. stupně výborným 1.
místem.
Základní umělecká škola
V sobotu 28. března se v Městském domě kultury v Sokolově uskutečnila krajská
postupová přehlídka školních pěveckých sborů "Sokolovské zvonkobraní", kterou pořádala
Základní umělecká škola Sokolov ve spolupráci s Městským domem kultury Sokolov. Pěvecký
sbor ZVONEK na této přehlídce získal vynikající 1. místo s postupem do celostátního kola v
Uničově.
V krajském kole soutěží ZUŠ ve hře na dechové nástroje dřevěné a žesťové a ve hře na bicí
nástroje konané 29. března si úspěšně vedli žáci sokolovské základní umělecké školy. Ve hře
na zobcovou flétnu obsadila Tereza Gregorová 2. místo a Markéta Václavíková ve hře na
příčnou flétnu rovněž 2. místo. Druhá místa získali i žáci Alexandra Korbelová a Josef
Řezníček ve hře na trubku a Ondřej Dibďák ve hře na baryton. Ve hře na bicí nástroje získal
rovněž 2. místo Jiří Bärtl. První místo vyhrála Lucie Gitterová ve hře na tubu.
Ve slovenské Považské Bystrici se 31. března 2015 uskutečnila 8. soutěžní přehlídka
základních uměleckých škol Slovenské a České republiky v sólové a komorní hře na keyboard,
které se zúčastnilo 76 žáků ZUŠ z obou republik. Výborně si vedli žáci sokolovské Základní
umělecké školy. Michal Kopecký získal ve své kategorii stříbrné pásmo. Zlaté pásmo a titul
absolutního vítěze své kategorie si odvezl Jakub Krieger. Oba žáci navíc dostali zvláštní
ocenění za vlastní tvorbu.
Na 10. ročníku soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů ZAHRADA PÍSNÍ, kterého
se v Praze v neděli 12. dubna zúčastnilo 35 pěveckých sborů z celé republiky, získal první
místo dětský pěvecký sbor Kolibříci ze Základní umělecké školy v Sokolově pod vedením paní
učitelky Zuzany Kolářové.
V celostátním kole získalo komorní trio Andrea Léblová, Michaela Štolová a Barbora
Naglaková 3. místo v komorním zpěvu.
Členky taneční skupiny IMPULS ZUŠ Sokolov získaly 1. místo na XI. mezinárodním
hudebním a tanečním festivalu Rozkvetlé Čechy, který pořádá nadační fond Mezinárodní
forum mládeže pod záštitou Ministerstva školství a který se konal ve dnech 3. až 5. května v
Teplicích a Praze. Kromě vítězství získal soubor účast na Mezinárodním soutěžním festivalu
"Sympatie europarků" v roce 2016 s možností samostatného vystoupení v Disneylandu v
Paříži. Na závěr festivalu Rozkvetlé Čechy vystoupil IMPULS 6. května na galavečeru v
Russiches Haus der Wissenschaft und Kultur v Berlíně.
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Mateřské školy
16. ledna ocenili jménem města starosta Sokolova Jan Picka a místostarostka Renata
Oulehlová učitelku Stanislavu Pilmanovou z mateřské školy na sídlišti Vítězná za to, že loni
před Vánoci zachránila život své čtyřleté žačce Viktorce. Ta dostala během poledního spánku
ve školce životu nebezpečný epileptický záchvat, první ve svém životě. Paní učitelka
Pilmanová pohotově poskytla děvčátku první pomoc v podobě umělého dýchání a masáže
srdce, zároveň přivolala rychlou záchrannou službu a rodiče.
Oblastního kola celostátní umělecké soutěže mateřských škol Mateřinka v sokolovském
divadle se v březnu zúčastnili v rolích účinkujících 164 předškoláci z 11 mateřských škol ze
Sokolova a okolí. Všechna vystoupení byla zaznamenána a odeslána do celonárodního
hodnocení v Nymburce. Program moderoval starosta Sokolova Jan Picka.
Pět předškoláků z každé přihlášené mateřské školy reprezentovalo svou školu na již 11.
ročníku "Netradiční olympiády" plné her a zábavy, které proběhlo ve středu 9. prosince v
tělocvičně ZŠ v Běžecké ulici. Olympiádu vyhrála školka Barevný klíček ze sídliště Vítězná,
druhé místo si vybojovaly děti z MŠ v ulici Marie Majerové a třetí pozici získala MŠ v ulici K.
H. Borovského.
Dům dětí a mládeže Sokolov
Sokolovský Dům dětí a mládeže čítal v roce 2015 1 319 členů, kteří byli zapsáni do 102
zájmových útvarů. Během roku uspořádal DDM celkem 221 akcí sportovního, kulturního a
zájmového charakteru, které navštívilo 21 105 účastníků. Kromě toho uspořádal DDM, řadu
akcí charakteru informačního a osvětového, které navštívilo 16 139 lidí, a také mnoho
spontánních aktivit pro volně příchozí, kterých bylo na těchto akcích napočítáno 14 170.
DDM organizoval i řadu prázdninových akcí, především příměstské prázdninové tábory,
jichž uspořádal celkem 10, na které se přihlásilo 289 zájemců. Každý z táborů byl jiného
zaměření (například chovatelský, horolezecký, hasičský a podobně).
Dále DDM v součinnosti s Krajským úřadem karlovarského kraje pořádal 48 regionálních
a okresních kol soutěží základních škol, speciálních škol, středních škol a základních
uměleckých škol.
V domě se taktéž konala řada výstav spjatých s činností DDM, jako byly výstavy Já a můj
zvířecí kamarád (výstava v rámci Dne Země), Železniční modeláři (v rámci MDD,) Velká
výstava a přehlídka prací ZÚ, Paličkování, Soutěž keramiky a ručních prací, Sokolov – místo,
které mám nejraději (výstava v rámci vědomostní soutěže Hravě o Sokolově).
Spolupráce s městem Sokolov se odrazila v uskutečnění několika společných projektů, jako
Den Země včetně výtvarné soutěže Den dětí Bezpečně a nebezpečně (BENE), Minuta v životě
či Cesta k sociálnímu porozumění 2007, případně v řadě akcí, které byly městem finančně
podpořeny (jarní a vánoční turnaj ve stolním tenisu, maškarní karneval, jarní turnaj ve florbale,
přehlídka prací ZÚ, velká výstava Pohádkové odpoledne, reprezentace členů na soutěžích,
lístečkové setkání paličkářek a další). DDM též spolupracoval s dalšími subjekty, například
s Městským domem kultury, se kterým spoluorganizoval mimo jiné tradiční hornickou pouť.
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VII. Zdravotnictví a sociální služby
Zdravotnictví
Zdravotní péči sokolovským občanům (a nejen jim) zajišťovala ve městě Nemocnice
Sokolov řízená soukromou firmou Nemos, jedno z nejlepších zařízení v celém kraji, které
navíc v roce 2015 prošlo celou řadou úprav a zlepšení. V březnu bylo slavnostně otevřeno nově
zrekonstruované oddělní ARO, jehož úpravy stály 22,1 milionu Kč a rekonstrukci financoval
kraj. Pro personál se tak značně zlepšily pracovní podmínky a pro pacienty zdravotní péče.
V dubnu došlo k ukončení rekonstrukce očního oddělení sokolovské nemocnice za
necelých 15 milionů korun. Zlepšeno bylo zázemí pro personál a zvětšena byla lůžková část.
Oddělení se tak stalo špičkovým pracovištěm oboru v celém kraji.
V květnu věnoval sokolovský poslanec Parlamentu ČR Josef Novotný Nemocnici Sokolov
slavnostně 120 tisíc korun na úhradu nového mobilního zvedáku na pomoc při péči o
nepohyblivé pacienty v odděleních následné péče a rehabilitace. Poslanci přišli osobně
poděkovat i jednatel společnosti Nemos spravující nemocnici David Soukup a starosta
Sokolova Jan Picka. Nový mobilní zvedák umožňuje širokou škálu úkonů při zvedání a
posunech pacientů, kteří jsou částečně či plně nepohybliví.
1. července byl slavnostně otevřen dlouho očekávaný nový parkovací dům pro klienty a
návštěvníky nemocnice. Nová dvoupodlažní budova poskytuje 65 míst pro automobily v horní
nekryté části a dalších 70 ve spodní kryté části. Stavbu za 70 milionů korun financovala
Sokolovská uhelná akciová společnost. Parkovací dům byl vybudován jako betonová
konstrukce umístěná na základové pasy. Na obě patra pro automobily přímo navazují výtahy
nemocničního pavilonu B a nadzemní podlaží je propojeno s novým centrálním příjmem
pacientů jako novým hlavním vstupem do areálu nemocnice. Parkování je zdarma prvních 5
hodin, za každou další hodinu platí řidič 20 korun. Objekt je zajištěn kamerovým systémem.
Parkovací dům tak především pomohl odstranit množství parkujících aut v okolních ulicích,
která komplikovala život jak místním obyvatelům, tak řidičům sanit nebo hasičům.
Slavnostního otevření se zúčastnili a investorovi i stavbařům jménem občanů města poděkovali
starosta Sokolova Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová a další představitelé.
Pro lepší a snadnější komunikaci mohli klienti nemocnice, kteří mají vadu sluchu, od srpna
využít v rámci projektu Bezbariérové nemocnice speciální tablet. Ten jim poslouží jako
tlumočník. Speciální tablety jsou velkým pomocníkem a jejich použití je snadné. Speciální
tablet slouží nejen k domluvě se sluchově postiženými pacienty, ale i jejich příbuznými.
Podstatou je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery. Sdělení
tlumočník přeloží do mluveného jazyka. Zrychlí tak komunikaci mezi pacientem, tlumočníkem
a lékařem. Projekt Bezbariérové nemocnice by měl vést k odstranění komunikační bariéry mezi
neslyšícím a zdravotnickým personálem.
V listopadu otevřela nemocnice zcela nové prostory gynekologického a porodnického
oddělení a pro budoucí matky přibyl také další porodní sál. Rekonstrukce oddělení přišla na
21,3 milionu korun, z toho 21,1 milionu korun zaplatil Karlovarský kraj. Nové oddělení je nyní
v pravé části pavilonu E, v jeho třetím patře. Rekonstrukce začala v květnu a týkala se dvou
porodních sálů, dále prostoru pro novorozence a sekčního sálu s nezbytným zázemím pro
rodičky i zdravotnický personál.
Kromě gynekologicko – porodnického oddělení Karlovarský kraj dokončil obnovu
dalších částí sokolovské nemocnice. Kraj také nechal zateplit pavilon B. Celkem obě akce stály
42,4 milionu korun.
Dalšími úpravami prošlo oddělení následné péče, které Karlovarský kraj nechal za 17,7
milionů kompletně zrekonstruovat. Po modernizaci se nemocní budou léčit na oddělení s
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kapacitou 36 lůžek v osmi třílůžkových, šesti dvoulůžkových pokojích a k dispozici mají nové
centrální sociální zařízení přizpůsobené potřebám klientů s pohybovým omezením. Součástí
dokončené přestavby byla nová sesterna, hovorna a zázemí celého oddělení, včetně vybavení
vestavěným mobiliářem. Stavební úpravy 3. nadzemního podlaží západního křídla pavilonu D,
kde se oddělení dlouhodobě nemocných nachází, spočívaly v bourání stěn a podlah, ve zdění
příček, výměně podlah, obkladů. Technologická část zahrnovala nové rozvody vody,
kanalizace, vytápění, elektroinstalace, medicinálních plynů. Vyměněn byl i střešní plášť a
zhotoveno nové požární únikové schodiště.
Kvalitu sokolovské nemocnice ocenili i pacienti. V roce 2015 získala dvakrát druhé místo
v anketě "Nejlepší nemocnice kraje 2015" v kategorii spokojenosti hospitalizovaných pacientů
a v kategorii spokojenosti zaměstnanců. Anketu pořádala organizace HealthCare Institute v
období od 1. února do 31. srpna 2015. Do celostátního průzkumu se zapojilo celkem 156
nemocnic z celé České republiky s akutními lůžky. V kategorii hospitalizovaných pacientů byla
Nemocnice Sokolov v ČR na 41. místě, v kategorii spokojenosti zaměstnanců byla v ČR na 18.
místě.
V únoru dostali sokolovští záchranáři, jakožto součást Záchranné zdravotnické služby
Karlovarského kraje, nové přístroje pro pacienty v kritickém stavu za necelých 30 000 –
kapnometr s adaptéry a oxymetr. Oba zhodnocují kvalitu základních životních funkcí a
pomáhají zachránit pacienty v kritickém stavu. Tímto se kvalita služeb záchranářů dále značně
vylepšila.
Sociální služby
Odbor sociálních věcí sokolovského městského úřadu vydal v roce 2015 celkem 4 974,3
tis. Kč na sociální účely, především se jednalo o fond sociální podpory, z jehož prostředků
město podporuje poskytovatele sociálních služeb občanům (například Centrum sociálních
služeb Sokolov o.p.s., Občanské sdružení chráněné bydlení, Pomoc v nouzi o.p.s. Sokolov,
Dolmen o.p.s.–Agentura pro chráněné bydlení či Denní centrum Mateřídouška o.p.s. Chodov).
Z fondu byla též udělena dotace sdružení ZDRAPOSO o.s. (chráněné dílny). Další výdajové
položky se týkaly péče o seniory, pomoci sociálně slabším rodinám (například táborů pro děti
ze sociálně vyloučeného prostředí), podpory terénní práce a další.
Centrum Mateřídouška navštívila v lednu ministryně sociálních věcí Michaela
Marksová-Tominová, kterou do města pozvali starosta Jan Picka s místostarostkou Renatou
Oulehlovou. Sociálně terapeutická centra pro mentálně postižené Mateřídouška v Sokolově a
Chodově jsou, stejně jako sokolovské chráněné dílny Zdraposo, dle ministryně ukázkami
příkladné sociální péče integrující zdravotně znevýhodněné lidi do společnosti a co nejblíže
jejich rodinám.
Mentálně postižení v sokolovském denním centru Mateřídouška v přízemí budovy
internátu Střední školy živnostenské pod vedením zaměstnanců centra modelují, vaří, vyšívají,
ručně vyrábějí tašky, svíčky, květináče, ozdoby. Ty pak centrum prodává, zejména v Německu,
ale také ve vlastním malém obchodu, který je součástí centra. Z výnosů prodeje zpestřuje
centrum svým klientům trávení volného času, například společnými poznávacími výlety. Cílem
je připravit zdravotně znevýhodněné lidi pro uplatnění v běžném zaměstnání.
V lednu také představitelé města Sokolova rozhodli, že stacionáři Mateřídouška věnují
místnosti v bývalé 4. základní škole, konkrétně bývalou jídelnu a družinu. Úpravy objektu si
vyžádají investici asi 15 milionů korun, na kterou bude město žádat o dotaci. Prostory bývalé
jídelny jsou vhodnější i pro tak zvanou respitní péči – několikadenní pobyt dětí při cestách
rodičů. Bude zde možno rozšířit činnost Mateřídoušky i o ranou péči pro postižené děti mladší
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než 3 roky. V optimálním případě by mohl začít provoz v nových prostorách na jaře příštího
roku.
Agentura pro chráněné bydlení Dolmen podporující přechod mentálně postižených lidí
z ústavní péče do samostatného života otevřela 26. ledna v Sokolově u Starého náměstí, v
bývalém rychlém občerstvení Forte, tréninkové kuchařské a číšnické pracoviště Oáza. Jeho
cílem je, aby tu klienti Dolmenu na základě zde absolvovaného kurzu našli pracovní uplatnění s
nabídkou občerstvení občanům. Při slavnostním otevření výukové pracoviště představila
manažerka projektu Marcela Radová starostovi Sokolova Janu Pickovi, místostarostce Renatě
Oulehlové, senátoru Zdeňku Berkovi, náměstkovi hejtmana Karlovarského kraje Miloslavu
Čermákovi a dalším hostům. Projekt financuje částkou 3,9 milionu korun Evropský sociální
fond.
Dobrovolnické centrum Střípky, které ve městě a okolí působí již od roku 2003, se věnuje
dobrovolnické práci především s dlouhodobě nemocnými a osamělými seniory. Ve sdružení
působí řada dobrovolníků, kteří byli v roce 2015 za svou nezištnou činnost oceněni. Například
paní Dana Svobodová získala 24. května cenu Ď v krajském kole celostátní soutěže a převzala
ji při Klášterních slavnostech v Ostrově. Tímto oceněním postoupila i do celostátního kola.
Ceny Ď, vyhlášené pořadatelem projektu Richardem Langrem a Národním divadlem v Praze, se
udělují mecenášům, morálním vzorům a dobrodincům v ČR. V červnu byla v pražském
klášteře minoritů oceněna paní Věra Krumlíková, která byla oceněna mezi prvními 3
dobrovolníky z celkového počtu třiceti. Střípky též uspořádaly několik setkání, například
tradiční Buřtyádu, setkání v kavárničce v Dolním Rychnově či vánoční setkání v sokolovské
nemocnici, kde dobrovolníci obešli všechny pokoje na oddělení dlouhodobě nemocných a
popřáli tamním pacientům krásné Vánoce.
Občanské sdružení ZDRAPOSO (v průběhu roku přejmenované dle nového zákona na
ZDRAPOSO z.s. (zapsaný spolek) zahájilo v roce 2015 provoz rehabilitační solné sauny.
Spolek též oficiálně vyhrál regionální hlasování v projektu nadačního fondu TESCO - TESCO
- pomáháme s Vámi. Tímto vítězstvím od nadačního fondu TESCO obdržel spolek příspěvek
na projekt udržení a zvýšení zaměstnanosti ve spolku. Dále se členové spolku zúčastnili
rozsvěcení vánočních stromků v Dolním Rychnově či Sokolově, kde spolu s ostatními
neziskovým organizacemi předváděli a prodávali vánočně zdobené výrobky. Počátkem
prosince se takový prodej uskutečnil i v prostorách městského úřadu, kde zákazníky byli sami
úředníci a pracovníci.
Chráněné bydlení Sokolov je nezisková organizace, která umožňuje dospělým lidem
s mentálním znevýhodněním žít v bytech chráněného bydlení a podporovat je podle jejich
individuálních potřeb, aby mohli podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za
svůj život. Organizace pořádala v roce 2015 několik akcí za tímto účelem a za účelem získat od
dobrovolných dárců finanční prostředky. Tradičně se organizace účastnila oslav vánočních
svátků, zejména charitativních akcí. 129 lidí podpořilo dne 27. listopadu klienty Chráněného
bydlení Sokolov, z. s. svou účastí na 20. adventním večeru v Klášteře sv. Antonína
Paduánského. Hostem večera byla tentokrát herečka a zpěvačka Jitka Smutná. Celkový výtěžek
z prodeje lístků, výrobků a hodnotných cen činil 28 942,- Kč.
Sdružení Centrum sociálních služeb Sokolov pořádalo pro seniory a zdravotně postižené
občany v klubu seniorů celou řadu zajímavých akcí, jako například tréninky paměti a myšlení,
rehabilitační cvičení či tvůrčí dílny, například si zájemci mohli vytvořit svícny s oblázky. Pro
seniory připravil celou řadu akcí jako výlety, debaty, společenské večery či výstavy též Klub
pro seniory Háječek.
Značné oblibě se též těšil Klub důchodců Slaměnka, jehož zakladatel pan Miloš Sláma se
navíc stal osobností města za rok 2014. Klub v roce 2015 například uspořádal turnaj
v kuželkách a šipkách, zorganizoval výšlap z Lokte do Sokolova či výlet do Klášterce a na hrad
Šumburk, uspořádal besedu s panem Josefem Herdou na téma „Toulky po Bechyňsku a
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Táborsku“, spoluorganizoval setkání se seniory ze Saalfeldu, zorganizoval exkurzi na
Slavonicko a do České Kanady a spousty dalších akcí.
Ve městě se konala i řada dobročinných akcí (koncerty atd.), jež jsou jmenovány jinde.
Několik se jich však odehrálo i ve sportovním duchu. 29. května na sokolovském stadionu
Baník sehráli sokolovští policisté a příslušníci místní vietnamské menšiny tradiční benefiční
fotbalové utkání na podporu sokolovské nemocnice. Policisté vyhráli 2:0 díky gólům
podpraporčíka Romana Madera a nadstrážmistra Jana Seidla. Výtěžek akce ve výši 21,6 tisíce
korun věnovali pořadatelé dětskému oddělení místní nemocnice. Slavnostní výkop uskutečnil a
všem zúčastněným jménem města poděkoval jeho starosta Jan Picka, dar s díky přijal primář
dětského oddělení nemocnice Luboš Vaněk.
V podobném duchu sehráli dobročinné fotbalové utkání staré gardy sokolovského klubu
kopané Baník a výběru místní radnice vedenému starostou Janem Pickou, které se uskutečnilo
v úterý 9. června na stadionu Baníku, skončilo remízou 4:4 a vyneslo přes 16 tisíc korun.
Peníze byly použity na rehabilitační pomůcky pro šestiletou Terezku B. postiženou od
narození svalovou hypotonií, opožděným pohybovým vývojem a spastickou kvadruparézou po
virovém zánětu mozku. Díky vytrvalé rehabilitaci je možné zařazení Terezky do běžné
mateřské školky mezi zdravé děti.
V září se město Sokolov rozhodlo pořídit pro obyvatele města starší 70 let automobil
včetně řidiče, tzv. Senior expres, jímž chce dále zvýšit služby seniorům ve městě. Pětimístný
automobil s řidičkou je určen pro seniory starší 70 let a trvale zdravotně postižené občany
města, které ve všední dny od 7 do 15 hodin zaveze k lékaři, na nákup, do knihovny, za
kulturou a podobně. Každý občan může vůz využít až dvacetkrát v měsíci za symbolických 15
korun za jednu jízdu. Dopravu Senior Expresem je nutno si telefonicky nebo elektronickou
poštou objednat nejpozději 2 a nejdříve 21 dní předem. Mzdy dvou řidiček, které ze svých
uchazečů o zaměstnání vybral místní úřad práce, hradí stát v rámci vládního programu
společensky prospěšných míst. Vůz vhodný i pro vozíčkáře stál město necelých 400 tisíc korun,
jeho úpravy a další náklady dalších asi 100 tisíc korun. Službě barevně označeného automobilu
požehnal ve středu 2. prosince slavnostně místní katolický farář Petr Bauchner.
V rámci služeb seniorům také město pořídilo deset náramků s nouzovým tlačítkem.
Náramkový pásek zachránil prozatím život nejméně dvěma sokolovským seniorům. Město
vybralo v roce 2015 dalších deset lidí, kteří sadu náramku s telefonem za zhruba pět tisíc korun
dostali. Šlo o lidi, kteří zůstali sami a bez větších prostředků a kteří trpěli různými zdravotními
problémy, při kterých jim hrozil například pád a tím vážné zranění. Přístroj může po zmáčknutí
zavolat městskou policii, která od dotyčných bytů navíc vlastní klíče.
Vojenský vyhřívaný stan, ve kterém přespávali přes zimu bezdomovci a který provozuje
městská policie ve spolupráci s Pomocí v nouzi, byl v roce 2015 shledán ve velmi špatném
stavu. Stan pro 16 lidí zřejmě vydrží pouze příští zimu. Zájem o nocleh je však velký a město
nechce, aby se bezdomovci vraceli na chodby paneláků či nemocnice. Proto město naplánovalo
na příští rok koupi většího a lepšího stanu, jenž by navíc měl mít možnost rozdělení na dvě
části. Mezi bezdomovci se totiž vyskytuje čím dál více žen. Cena nového stanu by měla být do
100 tisíc korun.
V listopadu se v Sokolově konalo setkání na téma „Umírání a smrt“, které na
sokolovské radnici pořádala místní humanitární organizace Pomoc v nouzi. Sokolovský
workshop se mimo jiné zabýval financováním služeb pro umírající lidi. Přítomní mluvili o
rozdílu mezi hospicovou a paliativní péčí, financování služeb umírajícím či nevyléčitelně
nemocným lidem. Sokolovského setkání se zúčastnila místostarostka Renata Oulehlová,
sokolovský katolický farář Petr Bauchner nebo ředitel pořádající místní společnosti Pomoc v
nouzi Robert Pisár. Hospice Motýl ze Sokolova, Sv. Jiří z Chebu a dobročinný spolek Střípky
představily jejich ředitelky Alena Votavová a Kateřina Trnková a ředitel Farní charity v
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Sokolově Jan Sebján. Z pohledu lékaře se k tématu vyjádřil Josef Trnka, lékař ARO a
anesteziolog zdejší nemocnice, který spolupracuje se sokolovským mobilním hospicem Motýl.
Centrum Lipová
Za účasti představitelů města Sokolova a Karlovarského kraje otevřel 20. ledna slavnostně
podnikatel Radek Makar nové zábavně-vzdělávací Dětské centrum Fantazie v sokolovské
Lipové ulici. Centrum podle majitele nabízí dětem i dospělým, rodinám, přátelům i firmám
zábavu a vzdělávání s kvalitním zázemím. Dopoledne zde bude vzdělávání dětí, například
němčina a angličtina pro mateřské školy, a odpoledne zábava na prolézačkách, skluzavkách,
trampolínách, autodromu nebo bobové dráze. Děti v Sokolově tak mají další příležitosti jak
trávit svůj volný čas.

VI. Sport ve městě
Velkou ranou pro sokolovský a vlastně i krajský sport bylo červnové ohlášení Sokolovské
uhelné a. s., že pozastavuje dotace do všech krajských klubů a soutěží. Za osm minulých let
investovala tato společnost do krajského sportu na 600 milionů korun. Důvodem pozastavení
jsou spory se společností ČEZ o ceny dodávaného uhlí a situace na trhu s elektřinou.
V Sokolově toto opatření zasáhlo především místní hokejový klub HC Baník Sokolov a
fotbalový klub FK Baník Sokolov, v kraji pak zejména karlovarský extraligový hokejový klub
HC Energie Karlovy Vary.
Město Sokolov se na mimořádném zasedání rozhodlo pomoci místním hokejistům na příští
sezónu 2015/2016 částkou 3 miliony korun.
Sokolovští sportovci získali v roce 2015 kromě řady úspěchů také ocenění Karlovarského
kraje při vyhlašování nejlepších sportovců kraje. V žákovské kategorii jednotlivců byla
oceněna Jana Novotná z Atletického klubu v Sokolově, v žákovské kategorii sportovních
kolektivů si nejlépe vedla Taneční skupina Mirákl, mezi sportovními kolektivy zazářil tým
sportovních střelců SKP UNITOP Sokolov a v kategorii veteránů uspěl cyklista Ludvík
Killinger.
Dalších ocenění se dočkali sportovci také při udílení cen Osobnost města, při jejichž
vyhlašování také byly uděleny ceny v anketě Sportovec okresu Sokolov za rok 2014. Tu
vyhráli fotbalisté druholigového Baníku Sokolov.
Nejoblíbenějšími sporty mezi Čechy jsou samozřejmě fotbal a hokej. Fotbalisté FK
Baníku Sokolov hráli v roce 2015 druhou nejvyšší fotbalovou ligu a na místní stadion, který
má kapacitu 5000 diváků, si našly na domácí utkání týmu cestu tisíce lidí. Další desítky
fanoušků podporovaly svůj tým při zápasech „venku“. Do nové sezóny 2014/2015 vykročili
baníkovci s novým trenérem. Tím se stal někdejší prvoligový hráč a český reprezentant Daniel
Šmejkal. Na post trenéra brankářů přišel také exligový gólman Stanislav Vahala. V podzimní
části se oporou stal útočník Marek Červenka, který nastřílel sedm branek a vysloužil si místo v
kádru mateřské Slavie. Baník na podzim zaznamenal své historické maximum v počtu
získaných bodů, celkem 28, a to i díky povedenému domácímu utkání proti sestoupivší Sigmě
Olomouc, kterou sokolovští hráči doma přehráli 3:2. Vystoupení v Poháru FAČR skončilo již
ve 2. kole, když sokolovští fotbalisté po penaltovém rozstřelu nestačili na pražskou Admiru. Po
zimní přestávce si naopak baníkovci zapsali nejtěžší porážku ve FNL, když v Olomouci
prohráli 0:7. Během jarních kol se rozstřílel útočník Vojtěch Přeučil, jenž za Baník stihl vstřelit
osm branek. V posledním ligovém kole se baníkovci na jihu střetli s týmem FC MAS Táborsko
a uhráli remízu 2:2. Svěřenci Daniela Šmejkala měli lepší výchozí pozici a díky nerozhodnému
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výsledku tak uhájili konečnou pátou příčku. Baník tak dokončil sezónu na solidním 5. místě se
ziskem 48 bodů (13-9-8) a skóre 44:39.
Hokejisté A-týmu HC Baníku Sokolov hráli v sezóně 2014/2015 taktéž 2. ligu, která je
však vlastně třetí nejvyšší v republice, po Extralize a 1. lize. Tým trenéra Jaromíra Carvana
nadělil fanouškům mnoho radosti, neboť svými výkony vybojovali hokejisté Baníku vítězství
v západní skupině (dosáhli celkem 80 bodů) a postup do kvalifikace o první ligu. V baráži se
střetli s týmy HC Zubr Přerov a HC Tábor. Do kvalifikace o první ligu vstoupili baníkovci
vítězně, když na domácím ledě porazili Zubry z Přerova 2:1. Ve druhém kvalifikačním utkání
však prohráli na ledě Tábora nejtěsnějším rozdílem 2:1. Jedinou branku Sokolova vsítil v
oslabení Tomáš Sýkora. Na zápas na velikonoční pondělí přijelo hokejisty podpořit zhruba 80
fanoušků ze Sokolova.
Zápas mezi hokejovým Baníkem Sokolov a Přerovem přinesl větší štěstí Přerovu. Ten
vyhrál až při samostatných nájezdech 2:1. Baník držel těsné vedení 1:0 až do 51. minuty, kdy
domácí srovnali. Následovalo prodloužení při hře 4 na 4, ale gól nepadl. O vítězi rozhodly až
samostatné nájezdy a Přerovští tak mohli slavit postup do 1. ligy. Sokolovu se tento postup
letos bohužel nezdařil. V posledním domácím utkání Sokolovští vyhráli 16:3, když soupeř z
Tábora hrál od 40. minuty bez brankáře. Do střelecké listiny se zapsal také například brankář
David Honzík.
Za vítězství ve své skupině druhé hokejové ligy a reprezentaci města ve finále play-off o
postup do první ligy poděkovali pak hokejistům sokolovského Baníku na radnici starosta města
Jan Picka a místostarostové Renata Oulehlová a Karel Jakobec.
Oblíbeným sportem nejen mezi obyvateli Sokolova je též basketbal. Basketbalový klub
Sokolov ukončil sezónu 2014/2015 se slušnými výsledky. Ženy porazily BK Klatovy 58:47 a
obhájily tak celkové konečné třetí místo z loňské sezóny. Byly jediným týmem, který v letošní
sezóně porazil vítězky soutěže, druholigovou rezervu BaK Plzeň „B“. Sokolovští žáci do 15 let
o sedm bodů vyhráli nad Sokolem Vyšehrad v nadregionální soutěži a zajistili si celkové druhé
místo, přestože poslední dvě utkání s týmem z Klatov prohráli 50:80 a 45:77. Muži porazili v
krajském přeboru TJ Thermii Karlovy Vary 71:55. Druholigová rezerva Thermie přijela pouze
ve čtyřech hráčích a potřebného pátého hráče sehnali až deset minut po plánovaném začátku
duelu. Muži bez ohledu na výsledky posledních dvou kol krajského přeboru skončili na druhém
místě.
Další zajímavosti ze sportu
Celostátní turnaj o Velkou cenu Sokolova ve volejbalu starších žákyň, který se
uskutečnil o víkendu 16. a 17. května v sokolovských tělocvičnách Základní školy v ulici
Pionýrů a Jiskra, vyhrál 1. PVK Olymp B Praha před domácím VSK Baník Sokolov a třetí TJ
Orion Praha. Dále se zúčastnily týmy Olymp Praha A, Madeta Č. Budějovice, Orion Praha,
Loko Plzeň, KCM Karlovarského kraje a KCM Ústeckého kraje. Ceny vítězkám předali
extraligový hráč VK Dukly Liberec a čerstvý mistr republiky Aleš Správka a sokolovský radní
Vladimír Vlček.
Poslední víkend v květnu se na koupališti Michal uskutečnilo Mistrovství světa v trialu,
které se dosud odehrávalo na Březové. Trial je motocyklová disciplína, v rámci které jezdci
překonávají přírodní a umělé překážky, na kterých je nutná vytrvalost, zručnost a pravidelný
výkon každého z nich. Tento závod byl součástí desetidílného seriálu Mistrovství světa a
Sokolov je prvním podnikem na evropském kontinentě po zahajovacím podniku v Japonsku,
jako jedinému ze všech pořadatelů mu byla svěřena organizace pro všechny kategorie, včetně
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žen. Fanoušci motocyklů mohli během dvou dnů vidět desítky účastníků a špičkových jezdců,
dokonce až z Austrálie a Japonska. Na akci dorazilo několik tisíc lidí.
Jednou z nejznámějších sokolovských sportovní akcí je těžký terénní překážkový závod
zvaný Bahňák. Letos se konal v areálu parku za řekou (Lesopark Jižní lom) ve dnech 15. až
16. června. Z celé republiky i ze zahraničí se jej zúčastnilo na 1000 závodníků a navštívit jej
přišlo na 2500 diváků. Návštěvníci mohli kromě sledování účinkujících a fandění navštívit
několik okolních atrakcí, například bungee jumping z výšky 50 m, skákací hrad pro děti či
soutěžení v nafukovacích koulích. Zajištěno bylo i občerstvení jídlem i pitím. Závod vyhrál
Pavel Smejkal z Trutnova v mužské kategorii a Tereza Klimešová z Prahy v ženské. Soutěžící
přišel se stovkami diváků povzbuzovat i starosta Sokolova Jan Picka, ceny vítězům slavnostně
předala místostarostka Renata Oulehlová.
Mistrem ČR v orientačním běhu na krátké trati v kategorii mužů 35-40 let se stal v
neděli 23. června sokolovský občan a městský zastupitel Karel Rambousek. Po sobotním
postupu z kvalifikace do finále pak v neděli v lesích kolem biatlonového areálu Eduard v
Krušných horách nenašel přemožitele a bezpečně zvítězil.
Sokolovskou cyklistickou časovku jednotlivců a dvojic "O pohár starosty města
Sokolova", která se jela jako Mistrovství ČR Masters 27. a 28. června, vyhrál v konkurenci 90
závodníků domácí Ludvík Killinger st. a získal tak titul mistra ČR Masters a nominaci na
Mistrovství světa Masters v Dánsku.
V Rychnově nad Kněžnou bylo sehráno ve dnech 15. – 23. srpna mistrovství České
republiky seniorů v šachu s mezinárodní účastí. 17. ročníku tohoto populárního turnaje se
účastnilo 140 hráčů z Česka, Polska, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. Hrálo se ve třech
seniorských kategoriích nad 50, nad 60 a nad 70 let. I když to sokolovští šachisté mají do
Rychnova nad Kněžnou téměř nejdále z celé České republiky, cca 320 km, byla výprava z
hornického západu nejpočetnější. Ze dvou sokolovských šachových oddílů se turnaje účastnilo
13 hráčů (TJ Baník Sokolov ŠO 8, ŠK Global Sokolov 5). Za organizaci nejpočetnější výpravy
z jednoho města byl ředitelem turnaje Jiřím Danielem oceněn předseda Šachového oddílu TJ
Baník Sokolov Petr Zoufalý. Hráčsky se nejvíce dařilo Miroslavu Eliášovi (7,5 bodu z 9 partií),
který získal na mistrovství České republiky seniorů stříbrnou medaili v kategorii nad 50 let.
Od pátku 28.srpna do neděle 30. srpna pořádal Klub českých turistů již 49. ročník turistické
a cyklistické akce pro širokou veřejnost "Sokolovská padesátka". Na pátek byla připravena
desetikilometrová pěší trasa přes Jižní lom a Výsypku Antonín nebo Městská trasa IVV. V
sobotu bylo možné absolvovat trasy pěší, nordic walking a cyklotrasy od 10 do 50 kilometrů,
které vedou okolím bájné hory Krudum. Akce byla realizovaná za finanční podpory města
Sokolova.
Významné životní jubileum oslavil bývalý sokolovský učitel, hokejista a instruktor
bezmotorového létání Augustin Kubásek, jemuž bylo 29. srpna rovných 100 let. K jubileu mu
blahopřály místostarostka Renata Oulehlová a vedoucí odboru školství a kultury Simona
Randová. Jako spoluzakladatel místního klubu ledního hokeje patřil k jeho prvním hráčům a
působil zde dlouhá léta i jako trenér a rozhodčí. Na bývalém letišti mezi Sokolovem a Starým
Sedlem učil jako lektor bezmotorovému létání na větroních. V Rokycanově ulici, kde dodnes
bydlí, vysadil Augustin Kubásek několik smrků, dnes velmi vysokých stromů.
Další známou sportovní osobností tentokrát nejen sokolovské cyklistiky je Ludvík
Killinger starší ze sokolovského oddílu Cyklo Team Killi. V roce 2015 slavil on a celý tým
několik významných úspěchů, například v červnu vyhrál sokolovskou cyklistickou časovku
jednotlivců a dvojic "O pohár starosty města Sokolova", která se jela jako Mistrovství ČR
Masters. Killinger vyhrál v konkurenci 90 závodníků a získal tak titul mistra ČR Masters a
nominaci na Mistrovství světa Masters v Dánsku. Tam získal ve městech Hobro a Aalborg na
severu Dánska v září třetí místo v časovce jednotlivců na 19 km. Závodu se zúčastnilo 510
cyklistů ze 47 zemí světa. L. Killinger závod ujel v čase 27:02 min. a zaostal za vítězným M.
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Baklanem z Běloruska 32 sekund. V dalším silničním závodě na 115 km s mnoha těžkými
stoupáními a silným větrem se umístil Killinger na 11. místě.
Mezinárodní turnaj juniorů v boxu O pohár Sokolovské uhelné a města Sokolova
konaný o víkendu 26. a 27. září v sokolovském Hornickém domě vyhráli ve svých váhových
kategoriích Roman Malý z Baníku Sokolov, Tician Lakatoš, Alex Báki, Tibor Barbosu, Lászlo
Kozák a Adam Oláh z Maďarska, František Bradáč z Jičína, Renatas Duzinas z Litvy a Jiří
Havel z Prahy. Sokolovští boxeři si v sobotních semifinálových duelech vedli v zaplněném
velkém sále Hornického domu dobře a při nedělním finále se tak v ringu představilo hned 7
domácích borců: David Berka, Roman Malý, Patrik Furch, Jan Kapr, René Hejda, Dominik
Popelka Michal Matejovič. Již postup do finále v takové konkurenci je velký úspěch
Sokolovských. V ringu soudili mezinárodní rozhodčí, moderátorem byl Robert Rosenberg, akci
navštívily stovky diváků, program zpestřily i ukázky akrobacie a módní přehlídka.
Ve stejném termínu, ovšem také před stovkami diváků, se v nově zrekonstruovaných
prostorách na Základní škole Křižíkova konalo závěrečné 3. kolo první ligy vzpěračských
družstev. V domácím prostředí se vzpěračům TJ Baník Sokolov dařilo a v konečném účtování
soutěže pro letošek obsadili třetí místo. Klání nakonec rozhodl pro domácí barvy Kamil
Kučera, který se po delším výpadku, zapříčiněném nemocí, vrátil zpět. Za svůj vítězný pokus v
nadhozu 198 kilogramů sklidil bouřlivé ovace zaplněného sálu. Kučera si svým povedeným
výkonem zajistil rovněž místo v nominaci na listopadové mistrovství světa v americkém
Bostonu.
V sobotu 3. října v partnerském městě Schwandorf pořádal Motorsport club Schwandorf
závody kár Seifenkisten – Derby. Za finanční podpory města Sokolov se těchto závodů
zúčastnili i čtyři závodníci ze Sokolova. Dva zastupovali Dům dětí a mládeže Sokolov a dva
Základní školu Sokolov v Křižíkově ulici. Startovali v kategoriích Junior i Senior, kde získali
shodně dvakrát 4. místo a dvakrát 5. místo.
Velký úspěch slavili sokolovští karatisté. Ve slovinském Koperu se ve dnech 14. až 19.
října konal světový šampionát, kde se poprvé ukázaly všechny hlavní formy karate, tedy
tradiční karate, sportovní karate a plnokontaktní karate Kyokushinkai. Na šampionátu se
představilo na dva tisíce závodníků ze 47 zemí světa, mezi kterými nechyběli zástupci oddílu
SKP Unitop Shodokan Sokolov Daniel Krhut, Tereza Jůnová a Vladimír Vrabec, společně s
trenérem státní reprezentace Jiřím Jiráskem. Do finálových bojů postoupili ze tří sokolovských
karatistů dva, Daniel Krhut a Tereza Jůnová. Krhut získal v nedělním finále ve svých
kategoriích jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili a Tereza Jůnová senzačně vyhrála nad
favoritkami z USA a stala se mistryní světa! Český tým Kumite, ve kterém nechyběl ani Daniel
Krhut, pak získal další zlatou medaili. Ze všech zúčastněných zemí se tak tým ČR i díky
zásluze sokolovských karatistů stal 7. nejlepším týmem světa. Všechny sokolovské karatisty
pak po návratu přivítali na radnici starosta Sokolova Jan Picka a místostarostka Renata
Oulehlová.
V pondělí 14. prosince přijel besedovat se žáky ZŠ Pionýrů a ISŠTE současný hráč pražské
Sparty a odchovanec FK Baníku Sokolov Petr Jiráček. Záložník se zkušenostmi z německé
Bundesligy dopoledne rozprávěl se žáky a odpoledne byl hostem vánoční akademie přípravek.
Besedy se také zúčastnili zástupci vedení FK Baník Sokolov. Petra Jiráčka přijal na Městském
úřadu v Sokolově i starosta města Jan Picka spolu s náměstkem hejtmana Karlovarského kraje
Miloslavem Čermákem. Jménem obyvatel města a kraje mu poděkovali za vzornou
reprezentaci místního sportu na celostátní i mezinárodní úrovni.

VIII. Statistické údaje o obyvatelstvu

.

Předem nutno podotknout, že statistické údaje o obyvatelstvu města se v různých
pramenech (ministerstvo vnitra, statistický úřad) poněkud lišily. K 1. lednu 2016 žilo dle údajů
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ministerstva vnitra v Sokolově celkem 23 670 obyvatel, z toho 11 467 mužů a 12 203 ženy,
včetně dětí. Dále na území města pobývalo 916 cizinců, z toho 466 s pobytem trvalým a 450
s pobytem přechodným. Počet obyvatel města se oproti roku 2014 zmenšil o 74 obyvatel a
potvrzen tak byl sestupný trend počtu obyvatelstva v městě (od roku 2002 ubylo do roku 2015
v Sokolově takřka 1500 obyvatel). Počet cizinců se naopak zvýšil o 23 osob.
Z města se odstěhovalo 714 osob, naopak 681 se jich přistěhovalo. V roce 2015 se
v Sokolově narodilo 228 dětí (o celých 49 více než v roce předcházejícím) a zemřelo 250 osob
(o pět více než roku 2014). V samotném městě bylo uzavřeno 151 manželských svazků.
Průměrný věk obyvatel města činil v roce 2015 41,78 roku, což znamená oproti roku 2014
zvýšení průměrného věku o 0,25 roku. Průměrný věk mužů činil 40,29 a žen 43,19 roku. Opět
se tak potvrdil dlouhodobý trend stárnutí obyvatelstva města a ve své podstatě i kraje a celé
republiky.
V Karlovarském kraji ke konci roku mírně vzrostl podíl nezaměstnaných
o 0,1 procentního bodu na 6,8 procenta. V evidenci úřadů práce bylo ke konci měsíce listopadu
14 547 uchazečů o zaměstnání, což je nárůst proti říjnu o 209 lidí. Nejvyšší procento
nezaměstnaných v kraji byl na Sokolovsku, a to 8,5 %. Bez práce tu bylo 5 498 lidí, což ze
sokolovského okresu činí okres se sedmou nejvyšší nezaměstnaností v ČR. V celé republice se
v listopadu nezaměstnanost udržela na 5,9 procenta.

IX. Počasí
Leden roku 2015 byl dosti proměnlivý, srážek málo a teploty hodně kolísavé, od 0 do 10
stupňů přes den. Sněhu jsme si v Sokolově mnoho neužili, po menším sněžení 4. ledna přišla
po týdnu obleva a toto teplé počasí vydrželo po celou druhou lednovou dekádu. Ve třetí dekádě
se ochladilo a začal padat sníh, ale ani ten se dlouho neudržel. Teploty se pohybovaly od -5 do
+ 2 stupňů Celsia.
V únoru pokračovala mírná zima, teploty se pohybovaly přes den od -3 do 1 stupně a
v noci klesala teplota k sedmi stupňům pod nulu. Od druhé dekády až do konce února se začala
rtuť teploměru přes den zvedat a některé dny připomínalo počasí spíše jaro, avšak v noci
teploty stále klesaly pod bod mrazu. Sněhové přeháňky se proměnily spíše v dešťové a sníh
roztál. Na horách v okolí Sokolova však sníh padal a lidé se mohli vypravit za zimními sporty
tam.
Počátkem března pokračovalo počasí v podobě přeháněk, občas i sněhových. V noci stále
rtuť teploměru klesala pod bod mrazu a přes den se šplhala k 5 stupňům Celsia. Od druhé
dekády se začalo oteplovat a převažovalo polojasné a slunečné počasí. Teploty se přes den
pohybovaly mezi 6–12 stupni. Toto teplé počasí způsobilo, že rozkvetla spousta jarních rostlin
na zahrádkách a ve městě rozkvetly sakury, které běžně kvetou až v květnu. I v noci se
pohybovala teplota převážně nad nulou. Ve třetí dekádě se opět mírně ochladilo.
Na začátku dubna přišlo ochlazení, a to především v noci, kdy opět teplota klesala mírně
pod nulu. Občas se vyskytly sněhové přeháňky, i přes den, sníh padal i na Velikonoční pondělí.
V druhé dekádě dubna se oteplilo a denní teploty se vyšplhaly i k 15 stupňům. Konec dubna
byl již ve znamení jara, teploty se šplhaly k 20 přes den a v noci k 10 stupňům.
Začátek května nám přinesl spoustu dešťových přeháněk, ale teplota vzduchu se začala
zvedat k letním teplotám. Po celý květen vydrželo nadprůměrně teplé počasí a střídaly se
dešťové přeháňky se slunečným počasím. Teplota se pohybovala mezi 16 – 23 stupni Celsia.
V červnu jsme se dočkali letních teplot a občasných bouřek. Denní teploty se počátkem
měsíce šplhaly až k 30 stupňům, i noci byly teplé, většinou kolem 10 stupňů. V polovině
měsíce a k jeho konci teploty klesly, většinou se pohybovaly mezi 15 – 20 stupni. Převažovalo
slunečné počasí, s občasnými dešťovými přeháňkami.
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První týden prázdnin začala velká vedra, až 37 stupňů. Sokolovské tábořiště pro vodáky
bylo o prvním červencovém víkendu zcela zaplněné, prakticky nikde již nešla půjčit loď. Tato
vedra panovala celý červenec i srpen. Teploty padaly až k rekordním 39 stupňům.
Zaznamenáno bylo několik tropických nocí, kdy rtuť teploměru neklesla pod 20 stupňů. Na
počátku srpna se běžně na Sokolovsku pohybovaly teploty kolem 34 stupňů, jinde v republice i
více. Slunečné počasí se střídalo s přívalovými dešti a kroupami, které ničily majetek. Občasné
přívalové deště však nestačily půdu nasytit, a tak panovalo velké sucho.
Ve druhé dekádě srpna teploty mírně klesly, ale stále panovalo krásné letní počasí
s teplotami kolem 25 stupňů. Ve třetí dekádě opět začala tropická vedra a velká sucha, byl
nedostatek vody, pastviny se měnily v poušť, nastaly problémy s krmením zemědělských
zvířat. Byly vydány zákazy čerpat vodu z řek a potoků. I vodáci měli problémy s nedostatkem
vody, podmínky se jim velice zhoršily. Koupaliště Michal bojovalo s cerkáriemi a nakonec
muselo být vypuštěno. I jiná přírodní koupaliště v okolí Sokolova měla veliké problémy
s kvalitou vody, a tak většina místních obyvatel se chladila buď ve vlastních bazénech, či
navštěvovala městské koupaliště, které doslova praskalo ve švech,
Začátkem školního roku teplota klesla v průměru k 22 stupňům a občas se objevily
přeháňky. Koncem září začaly srážky ubývat a opět panovaly teplé letní dny, většinou
s polojasnou oblohou a občasnými dešťovými přeháňkami.
Říjen přinesl krásné babí léto, stále bylo slunečno a teploty se pohybovaly kolem 20 stupňů.
Ovšem v polovině měsíce se začalo velice ochlazovat, noční teploty klesaly pod bod mrazu a
14. října napadl první sníh, který však během dne roztál. Ve třetí dekádě rtuť teploměru
stoupala k 12 stupňům, obloha byla zatažená se slabými přeháňkami.
V listopadu se opět oteplilo a teploměr stoupal k 16 stupňům. Obloha byla slunečná až
polojasná. V polovině měsíce se začalo objevovat více mraků a bylo spíše zataženo, poté přišly
sněhové přeháňky a teploměr klesal pod bod mrazu. Sněhová pokrývka však nevydržela.
Prosinec byl teplý a Vánoce jako již mnohokrát bez sněhu, teploty byly většinou
nadprůměrné, okolo 10 stupňů Celsia. Dokonce začaly na zahrádkách rozkvétat jarní květiny.
Až ke konci prosince se začalo ochlazovat a v noci klesala teplota pod bod mrazu. Na Silvestra
přišel mráz, kdy teploměr klesl k – 5 stupňům, ale sněhové pokrývky jsme se ani tentokrát
nedočkali.

Zápis byl schválen Radou města Sokolova dne: 6. srpna 2016

Bc. Jan P i c k a
starosta

PhDr. Vladimír Bružeňák
kronikář
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