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I. Úvod k roku 2016 

   Rok 2016 byl ve světových událostech povětšině bohužel jakýmsi pokračováním roku 

minulého. Zhoršující se mezinárodní situace, kterou mnozí analytici někdy přirovnávali k době před 

vypuknutím 1. světové války, případně k chaotické době krátce po ní, nenaplňovala duše mnoha lidí 

přílišným optimismem. V roce, kdy si Evropa připomínala 100 let od strašných bitev 1. světové 

války u Verdunu a na Sommě, byl starý kontinent stále vystaven pokračující vlně migrace ze zemí 

třetího světa, i když tzv. balkánská cesta byla pro migrující uzavřena, především díky dočasným 

dohodám s Tureckem a přísnějšímu režimu na hranicích balkánských států. Náhradní trasou se stala 

cesta přes Středozemní moře, především z rozvrácené Libye, odkud do Evropy plynuly další proudy 

uprchlíků, i když vzhledem k obtížnosti trasy v menším počtu a s větším rizikem, kterému na 5000 

z nich podlehlo. Státy Evropské unie se dále nedokázaly shodnout na konkrétním společném řešení a 

prakticky jen lovily uprchlíky z moře a umisťovaly do táborů na území Itálie. Důsledkem této 

viditelné neschopnosti hlavních evropských politiků se v mnoha zemích dále zvyšovala popularita 

protiimigrantských a populistických stran, nezřídka skrytě či částečně i otevřeně podporovaných 

Ruskem, jemuž oslabení Evropské unie logicky vyhovuje, a objevovaly se rozpory na politických 

scénách i mezi jednotlivými občany. Tuto skutečnost dále zhoršovaly teroristické akce, které 

v Evropě spáchalo několik radikálních islamistů. 23. března zahynulo 32 osob při bombovém útoku 

v Bruselu, 19. května zřejmě vybuchla bomba na palubě letounu letícího z Paříže do Káhiry, přičemž 

zahynulo 66 osob, 14. července najel kamionem  islamistický útočník do davu lidí ve francouzském 

Nice a zavraždil 84 lidí, o několik dní později další islamisté zavraždili v kostele francouzského 

kněze a 19. prosince bylo opět kamionem řízeným islamistickým fanatikem zavražděno na 

berlínském vánočním trhu 12 osob. Mnoha dalším útokům zabránily bezpečnostní síly evropských 

zemí.  

V důsledku zhoršené mezinárodní situace a politické bezradnosti mnoha evropských lídrů 

začínalo se, jak již bylo napsáno, mnoho obyvatel přiklánět ve volbách k populistickým až 

extrémním směrům a politikům nabízejících zdánlivě rychlá a jednoduchá řešení. Zřejmě 

nejvýraznějšími událostmi takového rázu byla těsná výhra odpůrců Evropské unie a zastánců 

vystoupení Británie z EU (tzv. brexit) v tamním referendu v červnu a zvolení miliardáře a populisty 

Donalda Trumpa americkým prezidentem v listopadu. Posilování pozic populistických stran byly 

poměrně citelně znát též v Polsku, kde vládnoucí strana Právo a Spravedlnost dále oklešťovala 

pravomoci klasických demokratických institucí, Maďarsku, Rakousku či na Slovensku, kde se 

v březnových parlamentních volbách na čtvrtém místě umístila Slovenská národná strana, která se 

prakticky netajila svou neofašistickou a extremistickou rétorikou. Takové signály ukazovaly, že 

značná část populace Evropy a Spojených států touží po jakési změně politiky (často se hovořilo o 

střetu elit a těch ostatních) a že dosavadní způsoby vládnutí a s nimi spojených procesů přestávají 

fungovat. Zda to byly signály ku prospěchu a určité nápravě chyb euroamerické civilizace a 

bezpečnosti nejen jejich obyvatel či cesta k postupné destrukci klasické liberální demokracie a 

příslovečným pádem do temnot, ukáže jen budoucnost.  

Určité posilování protiimigrantských nálad bylo znát i v zemi, kam většina migrantů za svým 

snem o lepší budoucnosti mířila, tedy v Německu. Posilování strany AfD a naopak ztráty pozic 

kancléřky Merkelové, především v zářijových volbách do Poslanecké sněmovny Berlína, vedly tuto 

političku k jistým razantnějším krokům a vyjádřením, které se však zatím zdaleka neukazovaly jako 

dostatečné. Typickým příkladem takové nedostatečnosti bylo byrokratické řízení o vyhoštění 

žadatele o azyl z Tuniska, jenž byl podezřelý z napojení na radikální islamisty a jenž měl za sebou již 

několik kriminálních deliktů. Než se celý proces ukončil, zůstal Tunisan na svobodě a 19. prosince 

ukradeným kamionem zavraždil v Berlíně 12 lidí. Teprve za čtyři dny jej zastřelila italská policie.  

  Značným problémem nejen pro Evropu se ukázal autoritářský režim prezidenta Erdogana 

v Turecku, který kromě série atentátů na turecké síly v samotném Turecku musel čelit i pokusu o 

vojenský puč. Jeho potlačení mu dalo záminku k většímu pronásledování politických odpůrců a 

k utužení režimu v zemi, která se tak začala značně vzdalovat evropským hodnotám a evropské 

demokracii. Rozhovory o přistoupení Turecka k EU byly prakticky ukončeny, což v případě tohoto 

důležitého státu mezi Evropou a válkami rozklíženým Blízkým východem nemusí být opět příliš 

dobrá zpráva pro obyvatele Evropy.  
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 Poněkud větší naděje vzbuzovalo dění především na území Iráku, kde zejména s pomocí USA a 

Kurdů začala irácká armáda dobývat území ovládaná teroristy z tzv. Islámského státu a dosáhla 

značných úspěchů. Osvobodila mnoho měst a vesnic, například město Falúdža, a na konci roku 

začala s dobýváním důležitého centra na severu země – Mosulu. Oslabování islamistů, ale i západem 

podporovaných povstalců, bylo znát i na území Sýrie, kde s pokračující pomocí Ruska získával 

mnoho ztracených pozic syrský prezident Asad. Asi jeho největším úspěchem bylo dobytí města 

Aleppo, které se stalo jakýmsi symbolem hrůz občanské války v Sýrii. Její definitivní konec byl však 

v roce 2016 stále v nedohlednu, i když na samém konci roku bylo Ruskem a Tureckem dojednáno 

příměří mezi bojujícími stranami (vyjma IS).  Koncem roku si také syrský konflikt nepřímo vyžádal i 

velkou oběť z hudební scény, když havarovalo letadlo s většinou ruského armádního pěveckého 

sboru Alexandrovci, kteří letěli do Sýrie za ruskými vojáky. Nikdo na palubě letounu nepřežil. 

V roce 2016 se kromě velkých mezinárodních událostí, jež jsem popsal výše, odehrálo i mnoho 

událostí s poněkud menším významem. Poprvé v dějinách se setkaly hlavy katolické a pravoslavné 

církve, konkrétně papež František a patriarcha Kirill. Setkání se odehrálo na Kubě. Naštěstí jen na 

krátko propukly obnovené boje mezi Arménií a Azerbajdžánem, které si však vyžádaly na 200 

mrtvých. Kolumbijská vláda uzavřela trvalé příměří s povstalci z organizace FARC, čímž skončila 

občanská válka trvající v této zemi od roku 1964. V srpnu se konaly XXXI. letní olympijské hry, 

které hostilo brazilské Rio de Janeiro. Ty však byly poznamenány neúčastí mnoha sportovců, kteří se 

obávali zákeřného viru zika, a také zákazem startu ruských atletů, kteří byli obviněni z hromadného 

používání zakázaných látek. Velkou sportovní událostí bylo také mistrovství Evropy ve fotbale Euro 

2016, které se konalo ve Francii. Šampionát vyhrálo Portugalsko, jež ve finále zdolalo tým 

domácích.  

 

 

    Česká republika byla poněkud v protikladu k mnoha světovým a evropským událostem v tomto 

roce jakýmsi ostrovem klidu a poměrné ekonomické prosperity. Ekonomika utěšeně a nebývale 

rostla, stejně jako platy. Průměrná hrubá mzda činila 27 220,- Kč, což bylo zhruba o 4% více než 

roku předešlého. Na tuto mzdu však dosáhla zhruba třetina pracovně činných obyvatel a navíc platy 

českých zaměstnanců stále dosahovaly sotva třetiny platů zaměstnanců německých. Také přibývalo 

pracovních míst a klesala nezaměstnanost, jež se svými průměrně 5,5% byla nejnižší v rámci EU. 

Průmyslové podniky zvyšovaly výrobu, avšak velké části z nich chyběla pracovní síla v podobě 

dělnických profesí, což bylo zapříčiněno chybným nastavením zejména oblasti školství v letech 

minulých a obecnou tendencí projevující se ve vyspělých státech Evropy, tedy jakási 

negace  manuální práce.  

ČR byla také na okraji zájmu migrujících skupin obyvatel z oblastí Blízkého východu, Asie či 

Afriky, tedy byla ušetřena i možných rizik spojených s islamistickým terorismem, který migrující 

vlny lidí do západní Evropy často využíval k infiltraci své ideologie, což se odrazilo na několika 

teroristických útocích, jak je popsáno výše. Lze tedy konstatovat, že Češi žili v roce 2016 

v poměrném blahobytu a ekonomické konjunktuře. Přesto jisté posilování politických uskupení 

těžících ze strachu z migrantů a hlásajících autoritativní a populistická hesla bylo znát i na domácí 

politické scéně.  

Roku 2016 se u nás konaly dvoje volby, a sice v říjnu volby do krajských zastupitelstev (kromě 

Prahy) a zároveň do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.  Tyto volby neměly přílišnou podporu obyvatelstva, 

do krajů přišlo volit jen 34,57% občanů, v Karlovarském kraji to bylo dokonce jen 30,23% (z 

236 933 oprávněných voličů přišlo volit 70 155).  Krajské volby prakticky drtivě ovládlo hnutí ANO 

podnikatele a ministra financí Andreje Babiše, které volilo průměrně v rámci republiky na 21,05% 

voličů. V našem kraji získalo hnutí 22,9%, 13 mandátů v krajském zastupitelstvu a pozici hejtmana, 

kterou obsadila Jana Vildumetzová.  Druhou ČSSD volilo jen 15,24% (v Karlovarském kraji 13,91% 

a 8 mandátů) a třetí skončili komunisté s 10,55% hlasů (v Karlovarském kraji byli taktéž třetí se 

ziskem 11, 5% a 6 mandáty).  

Pro ANO, které se účastnilo krajských voleb poprvé, tento výsledek znamenal výhru v 9 krajích a 

176 krajských mandátů, ve dvou krajích zvítězila ČSSD a v jednom KDU-ČSL a Starostové pro 

Liberecký kraj. Velmi negativně skončily volby pro ČSSD, která ztratila 80 mandátů, a ještě hůře 

dopadla KSČM, která ztratila 96 mandátů. Do několika krajských zastupitelstev pronikly i 

populistické strany jako Svoboda a přímá demokracie-Tomio Okamura a Strana práv občanů.  
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V našem kraji pak na čtvrtém místě skončila koalice Starostové a nezávislí s podporou KOA, 

KDU-ČSL a TOP 09 (10,09% a 5 mandátů), dále následovala ODS (7,59% a 4 mandáty), Hnutí 

nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst (6,4% a 3 mandáty), Koalice Svoboda a přímá 

demokracie-Tomio Okamura a Strana práv občanů (5,52% a 3 mandáty) a Česká pirátská strana 

(5,46% a 3 mandáty).   

Ještě menší podporou než volby krajské se mohly vykázat doplňovací volby do senátu. Volit 

přišlo pouhých 15,38% oprávněných voličů. Za vítěze se mohla považovat KDU-ČSL, která 

obhajovala dva mandáty a získala jich celkem pět. ANO na druhém místě získalo tři senátory, ČSSD, 

ODS, STAN-TOP 09, Severočeši.cz a Starostové a nezávislí po dvou a dalších několik uskupení po 

jednom senátorovi.  

Politická scéna v ČR se v roce 2016 nevyznačovala žádnými zvláštními otřesy či skandály. 

Vládnoucí trojkoalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL sice s občasnými neshodami, ale přesto dále vedla 

zemi. Zřejmě nejvýznamnější událostí vzniklé na politické scéně bylo z vůle ministra financí A. 

Babiše zavedení elektronické evidence tržeb, která i přes protesty pravicové opozice a části majitelů 

především restauračních zařízení vstoupila v platnost 1. prosince. Tzv. EET se během měsíce setkala 

spíše s neutrálním postojem obyvatelstva. Několik stovek podnikatelů především v pohostinství na 

základě zavedení EET ukončilo činnost. Parlament též schválil zákaz kouření v restauracích a 

hospodách s účinností od května 2017 a i tento zákon se setkal s rozporuplnými reakcemi, podobně 

jako zákon o možnosti kontroly domácích topidel či tzv. pamlsková vyhláška zakazující prodej 

tučných a nezdravých pochutin ve školních bufetech na základních školách a nižších ročnících 

gymnázií. Především opozice upozorňovala na postupné prolamování svobody občanů a jejich čím 

dál větší omezování, koalice argumentovala větší ochranou občanů před nezdravými důsledky 

kouření, zplodin či nezdravých jídel. Jen aby těch zákazů a omezení nebylo jednou až příliš… 

 V říjnu rozbouřil vody české politiky příjezd tibetského dalajlamy a s tím spojené střety zastánců 

a odpůrců nezávislosti Tibetu a politiky Číny. Otevřeně pročínská a proruská vyjadřování prezidenta 

Zemana situaci dále přiostřily, stejně jako jeho konflikt s ministrem kultury Danielem Hermannem, 

jenž jako jediný ministr dalajlamu oficiálně přijal, za což údajně prezident odmítl udělit 

vyznamenání jeho strýci Jiřímu Bradymu, pamětníkovi holocaustu. Následné protesty části 

veřejnosti proti politice prezidenta Zemana ukázaly, že česká společnost je, a to zejména díky 

prezidentovi, ale i díky celosvětovým a evropským událostem, poměrně dosti názorově rozdělena. 

Český národ již tradičně v květnu ožívá mistrovstvím světa v hokeji, které se roku 2016 konalo 

v Rusku. Český tým však mnoho radosti fanouškům nepřinesl, neboť i přes poměrně dobrou hru 

prohrál ve čtvrtfinále na samostatné nájezdy s týmem USA 1:2 a na turnaji obsadil konečné 5. místo. 

Zlatou medaili získal tým Kanady. V červnu se pak ve Francii konalo již zmíněné mistrovství 

Evropy ve fotbale EURO 2016, kde český tým po prohrách se Španělskem a Tureckem a remízou 

s Chorvatskem zakončil svou účast již v základní skupině. Vrcholem sportovní sezóny byly letní 

olympijské hry v Riu de Janeiru, kde česká výprava 104 sportovců získala sedm bronzových, dvě 

stříbrné a zásluhou judisty Lukáše Krpálka jednu zlatou medaili. Další radost pak českým 

sportovním fanouškům přinesly zejména tenistky Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Barbora 

Strýcová a Lucie Hradecká, které v listopadu zvítězily nad týmem Francie 3:2 ve finále ženského 

poháru Fed Cup a získaly tak pátý titul za posledních sedm let, což je jistě výkon mimořádný. 

  

 Roku 2016 odešlo z tohoto světa mnoho známých osobností, především poslední týdny roku byly 

v tomto ohledu poměrně kruté. Zemřel francouzský herec Michel Galabru, poslední z proslavených  

filmových četníků, britský zpěvák David Bowie, slovenský legendární komentátor Karol Polák, 

italský postmoderní spisovatel Umberto Eco, americký zpěvák Prince, americký boxer Muhammad 

Ali, italský herec Bud Spencer, spisovatel a filozof Elie Wiesel, americký dramatik Edward Albee, 

kubánský prezident a revolucionář Fidel Castro či britský zpěvák George Michael. Z českých 

osobností to pak byl například výtvarník Bořek Šípek, herec Boris Hybner, olympijská vítězka a 

atletická legenda Věra Čáslavská, malíř Adolf Born, herec a legendární představitel Krakonoše 

z Večerníčků František Peterka, herečka Luba Skořepová či válečný hrdina a letec Imrich Gablech. 
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II. Z činnosti městského úřadu, rady a zastupitelstva  

Rada města Sokolova 

   V roce 2016 se rada města sešla celkem šestadvacetkrát. 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 5. ledna 2016 

- změna příplatku za vedení pro ředitele kulturních příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Sokolov 

- seznámení s odstoupením člena školské komise Jana Vašáka 

- dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování údržby a provozní podpory systému PROXIO 

- seznámení s návrhy komise životního prostředí o kácení dřevin 

- schválení plánu činnosti komise rozvoje a podnikání na 1. pololetí 2016 

 

2. zasedání 19. ledna 2016 

- zrušení oddělení ochrany prostředí odboru životního prostředí 

- změna organizačního řádu MÚ Sokolov, schválený usnesením z 3. 2. 2015 s účinností od 1. 2. 2016 

- změna sazebníku EKO-KOM 

- plán oprav a investic mateřských a základních škol, DDM a ZUŠ na rok 2016 

- žádosti o příspěvky z rozpočtu odboru sociálních věcí 

- schválení dotací (grantů) na rok 2016 

- smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016 

- změna rozpočtu města Sokolov 

 

3. zasedání v mimořádném termínu 28. ledna 2016 

- žádost o prominutí penále – rekonstrukce haly zimního stadionu v Sokolově a sadové úpravy 

 

4. zasedání 2. února 2016 

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

- valná hromada společnosti SOTES Sokolov spol. s.r.o. 

- plán opravy komunikací na rok 2016 

- žádost o dotaci na činnost OSPOD 

- žádost o dotaci na výkon sociální péče 

- úpravy nábřeží Petra Bezruče 

- dohoda o plánované pomoci na vyžádání – spolupráce městské policie a IZS 

 

5. zasedání 16. února 2016 

- kontrola České školní inspekce v příspěvkových organizacích MŠ Sokolov, Kosmonautů 1881 a 

MŠ Sokolov, Alšova 1746 

- stavební úpravy nábřeží Petra Bezruče 

- vyhodnocení plnění plánu oprav za rok 2015 – SOTES Sokolov spol. s.r.o. 

- vyhodnocení prodeje bytového fondu za rok 2015 

- projekt prevence kriminality 

- smlouvy o poskytnutí služby Tísňové tlačítko 

- bezdomovectví a vliv na veřejný pořádek 
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6. zasedání 1. března 2016 

- kontrola české školní inspekce v příspěvkové organizaci MŠ, Sokolov, Vítězná 725 

- pravidla pro slavnostní oceňování žáků a studentů, pravidla pro udělování plakety J. A. 

Komenského a plakety „Město Sokolov“ 

- nominace na Osobnost města Sokolov 2015 

- vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky MŠ 

Sokolov, Alšova 1746 

- změna ve složení redakční rady Sokolovského Patriota 

- změna pravidel převodu bytů 

- zpráva z kontroly zákonnosti postupů při hospodaření s nemovitým majetkem města spravovaných 

odborem rozvoje v r. 2014-2015 

- schválení dotací (grantů) na rok 2016 

- změna rozpočtu města Sokolov – poř. č. RO160002 

 

7. zasedání 15. března 2016   

- zpráva o činnosti odboru obecní živnostenský úřad 

- veřejná zakázka Dodávka konektivity 

- zplnomocnění společnosti SOTES k zastupování ve věcech pojistných událostí uplatňovaných 

z povinného ručení 

- vyhodnocení oprav, údržby a investic nemovitého majetku realizovaných odborem správy majetku 

za rok 2015 

- stavební úpravy komunikace Vítězná – odvedení dešťových vod 

- pravidla pro hodnotící komise 

  

8. zasedání 29. března 2016 

- jmenování předsedy a členů konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce 

ředitele/ředitelky MŠ Sokolov, Alšova 1746 

- změna směrnice pro evidenci a vymáhání pohledávek 

- žádost TJ Baník Sokolov a o. s. Mánička o prominutí odvodů z důvodu porušení rozpočtové kázně 

- zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok 2015 

- činnost samostatného oddělení finanční kontroly v roce 2015 

 

9. zasedání 12. dubna 2016 

- zpráva o činnosti odboru správních agend za rok 2015 

- jmenování tajemnice komise kulturní (paní Dana Kindlová) 

- projektový záměr do Integrovaného regionálního operačního programu – 18. výzva: „Stezka pro 

cyklisty a chodce Dolní Rychnov – Sokolov“ 

- vyhodnocení naplňování Akčního plánu Strategického plánu udržitelného rozvoje města Sokolov 

- projektový záměr do Integrovaného regionálního operačního programu – 18. výzva: „Víceúčelová 

městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna“ 

- zpráva o činnosti na úseku zeleně za rok 2015 

- výsledky řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2015 

- schválení peněžitého daru Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje  

- závěrečný účet města Sokolov za rok 2015 a účetní uzávěrka za rok 2015 

 - nabídka na zhodnocení volných finančních prostředků města Sokolov 

- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2016 – č.RO160003 

 

10. zasedání 26. dubna 2016 

- zpráva o činnosti odboru stavebního a územního plánování za rok 2015  

- veřejná zakázka Dodávka konektivity 

- užívání hřišť v areálu koupaliště 
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- parkování v zeleni – koupaliště 

 - souhlasy – vyhrazené parkování pro osoby se zdravotním postižením 

 

11. zasedání 10. května 2016 

- poskytnutí finanční dotace Nadačnímu fondu Gaudeamus 

- uzavření pojistné smlouvy na pojištění pro případ terorismu a násilností 

- žádost Mikroregionu Sokolov – východ o stanovisko města Sokolova k zastřešování regionu při 

dotační realizaci územních studií z Integrovaného regionálního operačního programu 

- dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů Městské policie Sokolov v městysu 

Svatava  a obci Lomnice 

 

12. zasedání 24. května 2016 

- valná hromada Sokolovské bytové s.r.o. 

- jmenování ředitelky MŠ Sokolov, Alšova 1746 

- poskytnutí finanční dotace Asociaci „Záchranný kůň“ 

- členství města Sokolov ve spolku „Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj z. s.“ 

- pohledávky města k 31. 12. 2015 

- VS 01.5 – Směrnice pro přípravu a předkládání návrhu na jednání Rady města Sokolova a 

zastupitelstva města Sokolova 

 

13. zasedání 7. června 2016 

- kontrola České školní inspekce v ZŠ Sokolov, Rokycanova 258   

- zpráva o stavu válečných hrobů a pietních míst za rok 2015 

- zpráva z provedené kontroly Analýza nákladovosti budování a fungování dohlížecího kamerového 

systému v r. 2013-2015 

- přístupový systém pro základní školy 

- víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna – smlouvy o přeložkách 

inženýrských sítí 

- stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov – Sokolov – smlouvy o přeložkách inženýrských sítí 

- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2016 – č.RO160004 

 

14. zasedání 21. června 2016 

- valná hromada společnosti SOTES s.r.o. 

- plán k zabezpečení inventarizace majetku a závazků za rok 2016 

- veřejná zakázka na dodávku archivních regálů 

- dětské hřiště Vítězná 

- výběrové řízení – Obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech 

- výběrové řízení – Odstranění budovy bývalé Základní školy ul. Sokolovská, č. p. 1507 

- nákup parkomatů – SOTES 

 

16. zasedání 19. července 2016 

- podpora polytechnického vzdělávání na základních školách zřízených městem Sokolov 

- žádost o souhlas s užitím znaku města 

- sjednocení podmínek nájmů u bytů pronajímaných společnosti Dolmen , z. ú.  a Chráněnému 

bydlení Sokolov, z. s. 

- smlouva o provozování extravilánového příkopu Sokolov 

- Odstranění budovy bývalé Základní školy ul. Sokolovská, č. p. 1507 – výsledky 

- Obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech – výsledky 

- výměna oken na budově „C“ MěÚ Sokolov 

 

17. zasedání 16. srpna 2016 
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- změna organizační struktury městského úřadu 

- jmenování vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Sokolov 

- smlouvy o poskytnutí služby Tísňové tlačítko 

- metodický postup k oceňování významných životních událostí občanů města Sokolova 

 

18. zasedání 6. září 2016 

- obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

- činnost odboru dopravy za rok 2015 

- stavební úpravy objektu Chráněné dílny – Sokolov, Gagarinova 2048 

- rozbory hospodaření města Sokolov za 1. pololetí 2016 

- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2016 – č.RO160005  

 

19. zasedání 20. září 2016 

- jmenování vedoucí odboru kanceláře tajemníka a jmenování vedoucí odboru správy majetku MěÚ 

Sokolov 

- regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard 

- revitalizace Antonínských mostů – Sokolov, SO 201 most přes železniční trať 

 

20. zasedání v mimořádném termínu 20. září 2016 

- prodloužení nájemní smlouvy k pozemku p. č. 305/1 v k. ú. Týn u Lomnice obci Lomnice 

k provozu záchytného zařízení pro zvířata 

- stavební úpravy noclehárny a nízkoprahového denního centra – žádost o výjimku 

 

21. zasedání 4. října 2016 

- schválení dotací (grantů) na rok 2016, 4. čtvrtletí 

- nápravná opatření uložená ředitelce DDM Sokolov, Spartakiádní 1937  

- Obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech – zrušení výběrového řízení a 

vypsání nového 

 

22. zasedání 18. října 2016 

- souhlas zřizovatele se zapojením škol a školských zařízení do projektů 

- revitalizace fotbalového stadionu Sokolov – I. etapa 

- MŠ Marie Majerové, 1650 – oprava bran a oplocení 

- odstranění budovy bývalé ZŠ, Sokolovská 1507 – úprava harmonogramu 

- žádost o zařazení místa s adresou Křížová 168 Sokolov mezi místa, kde je možno provozovat 

hazardní hry 

- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2016 – č. RO160006 

- zpráva o uplatňování Územního plánu Sokolov 

 

23. zasedání 1. listopadu 2016 

- školské obvody 

- aktualizace složení povodňové komise města 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení 

počtu černé zvěře na nehonebních pozemcích 

- žádost o poskytnutí dotace na pořízení automobilu pro Potravinovou banku 

- zabezpečení zimní údržby místních komunikací 2016-2017 

- dětské hřiště Vítězná 

- prodloužení termínu na dokončení stavební akce „Stavební úpravy komunikace Vítězná“ 

 

24. zasedání 15. listopadu 2016 
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- revitalizace fotbalového stadionu 

- úpravy lesoparku pod vrchem Hard 

- vyhlášení 1. ročníku soutěže Vánoční okno pro rok 2016 

- žádost o vyhrazené parkování pro lékaře v ulici J. K. Tyla   

- koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR – nominace na udělení medaile za zásluhy o bezpečnost, 

předání výtěžku ze vstupného 

 

25. zasedání 29. listopadu 2016 

 

- výroba a vysílání dokumentárních a zpravodajských šotů pro město Sokolov 

- pravidla odměňování členů komisí, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a výborů zastupitelstva 

města 

- odměňování ředitelů příspěvkových organizací 

- strategický plán sociálního začleňování města Sokolov  pro období 2017-2019 

- plán odpadového hospodářství města Sokolov 2017-2021 

- finanční příspěvek na pořízení rolby První krušnohorské o.p.s. 

- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2016 – č. RO 160007 

- rozpočet města Sokolov na rok 2017 

 

26. zasedání 13. prosince 2016 

 

- podklady k variantám řešení provozu MHD v Sokolově v roce 2017 

- vyhlášení ankety Osobnost města Sokolov za rok 2016 

- žádost o souhlas zřizovatele s podáním dotační žádosti do programu Regionálního sdružení obcí a 

měst Euregio Egrensis 

- výsledky 1. ročníku soutěže Vánoční okno pro rok 2016 

- regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – výsledky výběrového řízení 

- revitalizace Antonínských mostů – Sokolov, SO 201 most přes železniční trať – výběr zhotovitele 

 

 

Zastupitelstvo města Sokolova 

 

  Zastupitelstvo se v roce 2016 sešlo celkem sedmkrát. 

 

Termíny jednání zastupitelstva 

10-2016                                        28. ledna 2016 

11-2016                                        17. března 2016     

12-2016                                        21. dubna 2016 

13-2016                                        16. června 2016 

14-2016                                        15. září 2016 

15-2016                                        3. listopadu 2016 

16-2016                                        8. prosince 2016 

 

Zastupitelstvo projednávalo zejména otázky rozpočtu a jeho změn, žádosti o finanční dotace a 

granty, významné stavební projekty a další majetkové či personální záležitosti. 

 

Rozpočet a závěrečný účet města Sokolov za rok 2016 

 

        Město Sokolov bylo v roce 2016 zřizovatelem 16 příspěvkových organizací, zakladatelem a 

100% vlastníkem dvou společností s ručením omezeným a podílníkem v pěti organizacích, z toho 

dvou akciových společnostech a třech společnostech s ručením omezeným. Město bylo členem 

v sedmi svazcích a sdruženích. Hodnota majetku města činila k 31. 12. 2016 2 959 330 000,- Kč. 

   V průběhu fiskálního roku 2016 bylo schváleno osm úprav rozpočtu a konečný objem 

upravených rozpočtovaných příjmů dosáhl výše 564 418 tis. Kč, objem upravených rozpočtovaných 

výdajů pak činil 716 020 tis. Kč. Výsledkem plánované bilance města na fiskální rok 2016 bylo 
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záporné saldo ve výši 151 602 tis. Kč. Vzniklý schodek hospodaření byl vyrovnán finančními 

prostředky města z minulých let. Financování potřeb města bylo v průběhu roku 2016 zajištěno 

z vlastních zdrojů bez úvěrového zatížení. Rozpočtové hospodaření města skončilo roku 2016 

přebytkem ve výši 151 602 tis. Kč. Objem příjmů dosáhl hodnoty 573 866,6 tis. Kč a výdaje byly 

čerpány v úhrnné výši 464 288 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření byl ve výši 261 181 tis. Kč. 

Výrazná disproporce se objevila v oblasti kapitálových výdajů, které byly čerpány pouze ve výši 

27% ročního plánovaného objemu. Část prostředků z plánovaného přebytku hospodaření za rok 2016 

již byla zapojena při schvalování rozpočtu na rok 2017, další část byla použita na dofinancování 

akcí, které pokračují v roce 2017, a zbývající část byla převedena do rezervy na financování 

plánovaných investičních akcí.  

 

Struktura příjmů: 

 

Daňové příjmy 340 528,1 tis. Kč 

Nedaňové příjmy     131 266 tis. Kč 

Kapitálové příjmy       8 770,1 tis. Kč 

Dotace      93 302 tis. Kč 

Příjmy celkem  573 866,6 tis. Kč 

 

 Nejvýraznější podíl na příjmech města tedy tvoří daňové příjmy a dále přijaté transfery (dotace) 

z veřejných rozpočtů. Minimálně jsou zastoupeny kapitálové příjmy z prodeje majetku města. Ve 

srovnání s obdobím roku 2015 došlo ke snížení objemů běžných příjmů o 7% , na čemž se zejména 

podílely meziroční transfery. 

  Pozitivním způsobem se na příjmech města odrazila dále se zlepšující ekonomika České 

republiky, konkrétně v oblasti zvýšeného příjmu daňového, tedy u objemově nejvýraznější příjmové 

složky, která roku 2016 činila 59% příjmové části rozpočtu. Vybrané daňové příjmy se oproti roku 

2015 zvýšily o 8,3%. Nejvýraznější meziroční nárůst se v rozpočtu projevil u daně z příjmů 

fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (45%) a u právnických osob (12,7%). U daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti činil nárůst 9,3% a u daně z přidané hodnoty 5,9%. 

Zvýšení příjmů přinesly taktéž poplatky v oblasti správních poplatků (zejména výměna řidičských 

průkazů) či místních poplatků (zvýšení místního poplatku ze psů a za užívání veřejného 

prostranství). 

  Mírný nárůst (1%) zaznamenaly i příjmy nedaňové, z nichž největší část odvedly společnosti 

zřizované a vlastněné městem, konkrétně Sokolovská bytová, s. r. o. a SOTES (došlo např. ke 

zvýšení příjmů z pronájmu vodohospodářského zařízení související s uzavřenou smlouvou za 

pronájem čističky odpadních vod). Výraznější byl nárůst příjmů kapitálových (25%), jenž byl 

ovlivněn jednorázovou úhradou za podnikatelský inkubátor).  

Výrazný propad byl zaznamenán u dotací (transfery), oproti roku 2015 o 44%.  

 

 

Struktura výdajů: 

 

Běžné výdaje 423 536,3 tis. Kč 

Kapitálové výdaje  40 751,8 tis. Kč 

Výdaje celkem   464 288,1 tis. Kč 
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Výběr z výdajových položek rozpočtu města Sokolov: 

 

Péče o seniory         409 tis. Kč 

Fond sociální podpory      2 843 tis. Kč 

Správa majetku  51 078,2 tis. Kč 

Školství a zájmová činnost  25 934,5 tis. Kč 

Památky a kulturní zařízení    5 033,3 tis. Kč 

Tělovýchova a zájmová činnost    1 293,2 tis. Kč 

Rozvoj města   12 286,3 tis Kč 

Grantový systém    8 934,5 tis. Kč 

Městská policie  18 623,2 tis. Kč 

Odbor informatiky 10 973,7 tis. Kč 

Příspěvkové organizace      63 734 tis. Kč 

 

Oproti rozpočtu na rok 2016 dosáhla celková výše výdajů úspor 251 732,2 tis. Kč, tedy výdaje 

tvořily 65% plánované výše. Nečerpání výdajů bylo ovlivněno několika faktory, jako například 

určení priorit města až v květnu 2016, opakovaná výběrová řízení s posunem termínů realizace na 

rok 2017, zamítnutí žádosti o dotace na cyklostezky, dočasná absence stavebního technika či 

nečerpání rezervy.  

Dne 8. prosince 2016 byl Zastupitelstvem města Sokolov schválen rozpočet pro rok 2017, jehož 

příjmová část činí 524 840,9 tis. Kč, výdajová část činí 708 968,3 tis. Kč. Výsledkem rozpočtové 

bilance fiskálního roku 2017 je záporné saldo ve výši 184 127,4 tis. Kč, které bude vyrovnáno 

zapojením vlastních finančních zdrojů města z přebytků hospodaření minulých let. Pro rok 2017 

nejsou jako zdroj financování rozpočtovány žádné cizí zdroje (úvěr). Schváleno bylo vytvoření 

rezervy ve výši 21 188,8 tis. Kč ze zbývající části přebytků hospodaření minulých let.  

Pro rok 2017 je navrhováno realizovat investiční akce v úhrnném objemu 206 956,4 tis. Kč, což 

představuje 29% celkových výdajů města. Mezi investiční priority na rok 2017 zařadilo město 

novostavbu pobytového zařízení pro seniory v ulici Sokolovská (na místě bývalé základní školy), 

odkoupení bytových domů nad kinem Alfa a příprava území, sanace železničního depa, parkovací 

plochy, stavební úpravy v ulici Spartakiádní, revitalizace sídliště Vítězná či využití budovy 

ZDRAPOSO v Gagarinově ulici. Byly schválené finanční přísliby na předfinancování 2 projektů, a 

sice na víceúčelovou městskou stezku Bohemia-Stará Ovčárna a cyklostezku Dolní Rychnov-

Sokolov. Vzhledem k tomu, že město v roce 2016 neuspělo s žádostí o dotaci na tyto projekty, bude 

v roce 2017 opětovně žádat o tyto dotace z IROP, čímž dojde ke změně termínu dokončení projektů 

a výše výdajů na ně.  
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III.  Rozvoj města, stavební činnost 

    Rok 2016 nebyl na stavební projekty a jejich realizace na území města tak bohatý jako rok 

předcházející, a to především vzhledem k ukončení a vyčerpání financí z projektů a investičních 

akcí, které byly naplánovány dříve. Přesto se jistě několik zajímavých stavebních akcí hodných 

zaznamenání našlo. V úvodu nutno též připomenout, že v únoru bylo městu odpuštěno penále 25 

milionů korun od Regionálního operačního programu Severozápad. Ten je městu vyměřil za 

problémy ve výběrovém řízení na rekonstrukci střechy zimního stadionu. Sokolov už to stálo pokutu 

25 milionů korun, kterou zaplatilo ministerstvu financí v roce 2015. Celá kauza se táhla od roku 

2008 a hrozilo původně sto procent z dotace vrátit a ještě jednou tolik zaplatit na pokutě. To by 

dohromady bylo 240 milionů korun. Město nakonec zaplatilo jen onu zmíněnou pokutu, bez penále. 

Nespornou zásluhu na tom má vedení města, které absolvovalo nespočet jednání a cest, aby město 

zmíněné peníze platit nemuselo. Ušetřené finance tak mohly být použity na další rozvoj městských 

aktivit. 

Komunikace u sídliště Vítězná 

     Jednou z nejnutnějších staveb, která navíc dlouho trápila občany města, ale i městské vedení, byla 

oprava silnice kolem tzv. barevné školy na sídlišti Vítězná. Rozbitá a poměrně nebezpečná 

komunikace se opravovala prakticky již od roku 2014 a termín dokončení oprav se neustále 

vzhledem k technickým problémům posouval.  Nejdříve stavbu zkomplikoval nález v podobě 

betonových bloků, které byly ukryté pod povrchem. Loni zase dělníci objevili perforace v původní 

dešťové kanalizaci, které tak zřejmě vysvětlily vznik děr v asfaltové komunikaci. Navíc byla 

kanalizace uložena neobvykle hluboko, někdy až osm metrů pod povrchem. Celá stavba se tak 

postupně prodražila  na více než 21 milionů korun. Na závěrečnou etapu plánovanou na rok 2016 

navýšila radnice rozpočet o 4,7 milionu korun a bylo rozhodnuto o posunutí termínu dokončení 

stavby do poloviny září.  

  Od 18. září byla komunikace zprovozněna, ovšem jen pro složky IZS a autobusy MHD. Zároveň se 

začalo pracovat na druhém úseku, vedoucím kolem firmy Krufin. Práce pak byly hotovy do poloviny 

listopadu, kdy byly obě etapy zakončeny položením asfaltového povrchu. Zástupci města, kteří si 

stavbu prohlédli, však nebyli spokojeni s kvalitou povrchu a rozhodli se dále jednat s firmou o jeho 

výměně. Do konce roku 2016 však jednání skončena nebyla, a tak řidiči dál tuto důležitou silnici, na 

jejíž opravu čekali velmi dlouho, používali.  

  Jako další by měla být opravena komunikace na samotném sídlišti Vítězná, která je taktéž 

v havarijním stavu. 

Městské koupaliště 

    Městské koupaliště v Sokolově se od loňského roku mohlo pochlubit značně změněnou vizáží. 

Rekonstrukce za desítky milionů korun však mířila především k hlavní části, tedy k nerezovým 

bazénům. Celý provoz koupaliště byl označen od počátku jako zkušební a nový provozovatel, jímž je 

Sokolovská bytová, prosil návštěvníky o shovívavost. Postupně investoval do vylepšení plovárny, do 

areálu bylo investováno dalších 5 milionů. Vznikl nový vstup a u občerstvení nová terasa. Opraveny 

byly plot či chodníky.  

Nová parkovací místa na náměstí Budovatelů  a parkování u bazénu 

   Parkování na půdě města patří a zřejmě bude patřit k nejsložitějším a nejtěžším problémům, které 

vedení města musí řešit. V roce 2016 některé konkrétní kroky v tomto ohledu byly sice provedeny, 

ale celková situace se příliš nezlepšila.  

  Na náměstí Budovatelů vzniklo na náklady města ve výši 130 000,- Kč 22 nových parkovacích 

míst. Byla umístěna před Hornickým domem, kde kdysi stávaly betonové květináče se zelení. Ty 

město nechalo v těchto místech odstranit z důvodu uzavřenosti plochy náměstí, která nepůsobila 

příliš esteticky. Situace s parkováním je v mnohých částech města skutečně zoufalá, o středu města 
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to platí dvojnásob, proto každé nové parkovací místo je velice důležité. V pracovní dny zde mohli 

řidiči zaparkovat zadarmo, ale maximálně na hodinu. Místa byla také vybudována jako jistá náhrada 

za plánované snížení parkovacích ploch na nábřeží Petra Bezruče, které se bude rekonstruovat. O 

investici zhruba 20 milionů budou však zastupitelé teprve jednat. V plánu je kácení stromů, nová 

výsadba a oprava komunikací na obou březích Lobezského potoka. Místo 50 parkovacích míst by 

jich na nábřeží mělo být asi o 15 méně. Vznikem parkovacích ploch na náměstí se tak situace ve 

středu města zásadně nezlepšila. 

   Zajímavým způsobem vyřešilo v říjnu město Sokolov absenci parkovacích míst u sokolovského 

bazénu. Parkoviště u Komerční banky, které bylo dosud zdarma, bylo zpoplatněno, ovšem každému 

zákazníkovi krytého plaveckého bazénu, který předloží parkovací lístek, odečte tyto náklady z ceny 

vstupného. Ostatní občané, například zákazníci Komerční banky, kteří zde zaparkují, však zpět nic 

nedostanou a musí zaplatit parkovné. Malé parkoviště v těsném sousedství bazénu má rezervována 

správa bazénu a zbytek této plochy pronajalo město Parkhotelu, který stále hledal místa pro autobusy 

svých klientů. Takto velký hotel je ve městě jediný a doposud nedisponoval parkovací plochou, což 

mu působilo značné nepříjemnosti. Autobusy byly nuceny parkovat na hlavní silnici, kde byly často 

terčem stížností ostatních řidičů a následného řešení policií. 

 Taxi na velkoobjemový odpad 

  Občané v Sokolově dlouho volali po velkoobjemových kontejnerech přímo u svého domu. 

Sokolovské technické služby je sice ve městě přistavují dle rozvrhu, ale mnohým občanům vadí 

docházková vzdálenost k nim. Proto město zřídilo od dubna novou službu s názvem „Taxi odpad“, 

která umožňuje odvoz velkoobjemového odpadu za symbolických 100 korun, neboť službu dotuje 

město. Využít službu Taxi odpad mohl každý občan Sokolova a omezení se týkalo jen váhy odpadu, 

která by neměla překročit 100kg. Odvoz odpadu bylo možné si objednat telefonicky. Služba však 

nefungovala pro bioodpad, pouze pro velkoobjemové předměty jako ledničky, staré pračky či 

stavební materiál.  

Západní obchvat  

V červnu začala výstavba poslední etapy západního obchvatu města. Poslední etapa je sice nejkratší, 

ale technicky zřejmě nejnáročnější. Stavba za více než 112 milionů korun přemostí silnici, železniční 

trať a řeku Svatavu a propojí tak stávající části obchvatu. Nová silnice by měla odvést dopravu z 

centra města při průjezdu směrem na Kraslice a zároveň zajistit dopravní obslužnost nově vznikající 

rekreační zóny u jezera Medard. Z dálnice D6 se tak nově bude možné bez průjezdu centrem 

Sokolova dostat například do Svatavy, Královského Poříčí, Habartova a dalších přilehlých obcí. 

Obyvatelům Sokolova by navíc stavba měla ulevit od hluku a emisí. Obchvat by měl být dokončen 

na jaře 2018.  

  Nejnáročnější částí stavby bude vybudování 310 metrů dlouhého mostu. Součástí stavby je i větší 

množství přeložek inženýrských sítí a vegetační úpravy. Loni na podzim již byl dokončen úsek od 

gymnázia přes Jižní lom až ke stávající silnici směrem na Citice, včetně 160 metrů dlouhého mostu 

přes řeku Ohři. Stejně tak byla otevřena i druhá část, která ulevila od dopravy především obci 

Svatava. Náklady na tyto stavby celkově přesáhly 300 milionů korun, poslední etapa má zajistit 

jejich propojení. Celkové náklady všech částí obchvatu dosahují 387 milionů korun. 

Opravy škol 

   Město v roce 2016 zvýšilo investice do oprav a rekonstrukcí školských zařízení. Opravy 

přesahující částku 20 milionů korun byly dokončeny v srpnu. Práce byly zahájeny začátkem 

července. Dokončena byla oprava podlahy a obložení tělocvičny základní školy v Běžecké ulici. 

Novými stavebními úpravami kuchyně a jejího zázemí včetně vzduchotechniky se pyšní základní 

škola v ulici Švabinského. Oprava kuchyně se dotkla také mateřské školy v ulici Kosmonautů. Nové 

šatny čekaly na žáky základních škol v ulicích Křižíkova a Boženy Němcové. Stavební práce 
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probíhaly také na přístavbě vstupní části do budovy mateřské školy v ulici Pionýrů. V mateřince v 

Alšově ulici byla provedena renovace prádelny a sušárny. Všechny termíny byly kromě dvoudenního 

zpoždění šaten dodrženy. Jediným problémem se ukázala podlaha v kuchyni v mateřské škole 

Kosmonautů, která se městu jako investorovi nelíbila, a tak firmě její rekonstrukci nezaplatil. 

Podlaha byla sice bezpečná, ale příští rok ji město nechá opravit tak, aby byla i vzhledově kvalitní. 

Terminál 

  Stavba autobusového terminálu v Sokolově byla dokončena v roce 2011 a stála 100 milionů korun. 

Dotaci z evropských fondů na jeho výstavbu získal Karlovarský kraj, který se na financování spolu s 

městem a státem také podílel. Koncem roku 2016 však skončila udržitelnost tohoto projektu, který 

vznikl za pomoci dotace, a od nového roku kraj převede terminál na město Sokolov ve formě daru. 

Město tak muselo řešit nového provozovatele. Tím se stala městská organizace, společnost 

Sokolovská bytová, která bude od ledna 2017 terminál provozovat. Největším a nejtíživějším 

problémem celé stavby je několikaletá absence vyhřáté čekárny a toalet. Cestující tak někdy byli 

nuceni konat potřebu do okolních křovin a v zimních měsících často mrzli. Tento ostudný stav se 

nezměnil ani v roce 2016. Původně se měly prostor pro čekání a toalety nacházet v pronajaté části 

sousední nádražní budovy, jednání se zástupci drah však ani po letech nedopadla dobře. Tak snad 

příští rok. 

Demolice bývalé ZŠ Sokolovská  

  Jednou z největších stavebních akcí ve městě byla demolice objektu bývalé Základní školy 

Sokolovská, známá jako 4. základní škola, která byla rozhodnutím zastupitelstva v roce 2012 

zrušena. Město se k demolici rozhodlo po dlouhých úvahách a jednáních, co s prázdným objektem 

bude. Nakonec zvítězila varianta demolice objektu a na jeho místě vybudovat moderní domov pro 

seniory s nepřetržitou péčí, který v našem městě citelně chybí. Zastupitelstvo města uvolnilo 

z rozpočtu na demoliční práce 6 miliónů korun, výsledná cena by však měla být nižší, kolem 3 

milionů. Demolice se vlastně týkala hlavní budovy školy, neboť bývalou jídelnu s družinou darovalo 

město Sokolov obecně prospěšné společnosti Mateřídouška z Chodova a tělocvičnu si ponechalo 

k pronajímání.  

   Poslední rozloučení se školou, jež byla postavena roku 1960, proběhlo 1. září, tedy začátkem 

školního roku. Na akci pořádané MDK Sokolov dorazily desítky občanů, většinou bývalých žáků a 

učitelů, aby daly školní budově poslední sbohem. Demoliční práce začaly 11. listopadu, ovšem to již 

bylo jasné, že se alespoň o měsíc protáhnou. Konečným termínem prací měl být 31. leden. Změnu 

časového harmonogramu si vyžádaly přeložky sítí z 50. let, na něž byla napojena i část sídliště. 

   Radnice zároveň zadala přípravu projektové dokumentace na výstavbu domu pro seniory, který by 

měl vyrůst na tom samém místě. Žádost o dotaci na realizaci, která dosáhne možná stovky milionů 

korun, chce město podat během roku 2017. Podle zadání mají projektanti počítat pouze s 

jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením. Samozřejmostí budou 

různé společenské místnosti, relaxační zahrada, rehabilitační zázemí a další. 

   Domy u kina Alfa 

  Nedaleko od demolované školy se nachází další problémová lokalita města, konkrétně činžovní 

domy u kina Alfa, které vlastní liberecký podnikatel Alexander Kendík. Od roku 2001 jich část 

nechal opravit, ovšem na zbytek mu již došly finance a vybydlené a poničené domy se tak staly 

jednou z viditelných negativních tváří našeho města. Vedení radnice během roku 2016 s panem 

Kendíkem několikrát jednalo a nakonec podnikatel nabídl městu odkup domů s 200 byty za 36 

miliónů korun. Cena nakonec byla snížena o 4 milióny. Záměrem města je byty koupit a dále se 

rozhodnout, co s domy udělá. V úvahu přicházejí varianty část bytů opravit, případně předělat na 

malometrážní nebo naopak větší byty, a část domů zbourat a poskytnout plochu k vybudování 
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rodinných domků, po nichž je na území města vzhledem k absenci vhodných pozemků velká 

poptávka.   

   Ptačí budky v parcích 

   V listopadu proběhlo za spolupráce odboru správy majetku a odboru životního prostředí Městského 

úřadu Sokolov umístění  49 ptačích budek a 4 krmítek v Husových sadech a Zámeckém parku. 

Důvodem umisťování ptačích budek a krmítek bylo rozšíření hnízdních možností pro drobné ptactvo 

a jeho dokrmování v zimním období.  Jednalo se o 4 typy budek – malý sýkorník (pro sýkoku 

modřinku, sýkoru uhelníčka a sýkoru parukářku), velký sýkorník (pro sýkoru koňadru, sýkoru lužní 

a sýkoru babku), lejskovník (pro lejsky, brhlíky a rehky), špačkovník (pro špačky, ale i další druhy 

pěvců) a velká krmítka, do kterých byla v průběhu zimních měsíců průběžně doplňována směs pro 

příkrm ptáků. 

  Nové centrum prevence kriminality Městské policie Sokolov  

    Prevence kriminality především u mládeže je jedním z hlavních bodů činnosti nejen městské 

policie, ale jistě i městských škol a města samotného. Proto bylo vybudování nového centra 

kriminality velkým úspěchem. Centrum je určeno jak pro nejmenší děti, tak i studenty či seniory. 

Součástí střediska vzniklého v přízemí radnice jsou kromě moderní učebny i zázemí pro krizová 

řízení, figuríny oblečené do výstroje složek Integrovaného záchranného systému nebo telefonní 

budka, díky které se návštěvníci naučí správnému přivolání pomoci, a mnoho dalších moderních 

pomůcek k výuce, jako například makety autosedaček a velká magnetická tabule, kde lze především 

s dětmi řešit běžné dopravní situace. Ve velké konferenční místnosti je prostor pro zázemí krizového 

řízení či volebních komisí. Středisko se podařilo přebudovat a vybavit za necelý jeden milion korun 

a veřejnosti  bylo otevřené 21. prosince. Akce byla pojata jako den otevřených dveří. Slavnostního 

otevření se zúčastnila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, náměstek hejtmanky Petr 

Kubis, krajský radní a sokolovský místostarosta Karel Jakobec, starosta Sokolova Jan Picka, 

místostarostka Renata Oulehlová a zástupci Integrovaného záchranného systému i Záchranného 

kruhu. 

   Návštěvy politiků  

   14. března přijela na oficiální návštěvu Karlovarského kraje ministryně školství Kateřina 

Valachová. Při své cestě zavítala i do Sokolova, aby navštívila Základní školu Rokycanova. Přímo 

před školou delegaci přivítaly desítky dětí spolu s vedením školy. Dostavili se také senátor Zdeněk 

Berka, starosta města Jan Picka a místostarostka Renata Oulehlová. 

   Paní ministryně si prohlédla budovu, zajímala se o výuku jazyků, na kterou se škola již několik 

desetiletí zaměřuje, a s vedením školy a zástupci města diskutovala o současných nejaktuálnějších 

tématech, které školstvím hýbou – inkluzi a zvyšování platů učitelů. Kladně hodnotila unikátní 

bezpečnostní systém elektronické docházky i dohledové služby, kterou město na škole zavedlo 

minulý rok a bude ji rozšiřovat do dalších zařízení. 

   Dne 12. května přijel do Sokolova ministr financí a místopředseda Vlády ČR Andrej Babiš. Při 

návštěvě ho doprovázeli místostarostka Renata Oulehlová, radní Petr Kubis, náměstkyně ministra 

vnitra Jana Vildumetzová a žokej Josef Váňa. 

  Andrej Babiš se s doprovodem vypravil do společnosti KRUFIN s.r.o., kde pracují především 

zdravotně handicapovaní. Poté zamířil do sokolovské nemocnice, kde diskutoval se zdravotníky 

nejenom o slibovaném zvýšení platů, ale i o složitém vzdělávacím programu zdravotních sester. Po 

obědě delegaci čekala beseda s občany v Městském domě kultury. Do Hudebního klubu M přišlo 

s ministrem diskutovat asi 60 lidí. 

   Jen o den později, tedy 13. května, navštívil naše město předseda Vlády ČR Bohuslav Sobotka. 

Jeho doprovod tvořili především starosta města Jan Picka, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné 

František Štěpánek, senátor Zdeněk Berka, hejtman Karlovarského kraje Martin Havel a náměstek 
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hejtmana Miloslav Čermák. Hlavním bodem návštěvy byla debata ohledně průmyslové zóny 

Silvestr, kam hodlá Sokolovská uhelná a.s. investovat desítky miliónů korun. V průmyslové zóně 

Silvestr nedojde k zastavování zemědělské půdy, naopak jde o pozemek, který byl už v minulosti 

využíván, v tuto chvíli nemá ekonomickou náplň a je připraven pro investory. Další výhodou tohoto 

pozemku je dobré napojení na dálnici do Německa. Premiér Bohuslav Sobotka ocenil dobré 

fungování spolupráce mezi městem Sokolov, Sokolovskou uhelnou a Karlovarským krajem a slíbil 

budování průmyslových zón u nás plnou podporu. Zatím však zůstalo pouze u slibů. 

 19. května navštívil v rámci cesty do Karlovarského kraje Sokolov ministr obrany Martin 

Stropnický. Na radnici se setkal se starostou města Janem Pickou, místostarostkou Renatou 

Oulehlovou, místostarostou Karlem Jakobcem, radním Petrem Kubisem a ředitelem Městského 

domu kultury Ladislavem Sedláčkem. Hlavním bodem bylo jednání o možné přehlídce Armády 

České republiky na Dni horníků 10. září. Ministr podpořil myšlenku zapojit vojenskou ukázku do 

programu hornických slavností s tím, že by v areálu lesoparku Bohemia vojáci předvedli moderní i 

historickou techniku nebo zvláštní jednotky. Martin Stropnický se ještě zúčastnil krátké besedy s 

občany v Hudebním klubu M v MDK. Řeč byla například o vízové politice vůči Turecku, aktivních 

zálohách Armády ČR i migrační krizi.  

   13. září navštívil v rámci své cesty Karlovarským krajem sokolovskou radnici ministr životního 

prostředí Richard Brabec. Schůzky se kromě vedení města a vedoucí odboru životního prostředí 

Jitky Škrabalové zúčastnili také krajský radní pro oblast životního prostředí Josef Hora, vedoucí 

odboru životního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje Regina Martincová a starostové obcí s 

rozšířenou působností. Řeč byla o průmyslových zónách, zdražování vody z řeky Ohře, nebo o 

zpoždění změny zákona o odpadech. 

  Starosta Jan Picka především ministra požádal o podporu průmyslové zóny Staré Sedlo. 

Místostarosta Karel Jakobec zavedl debatu na zpoždění změny zákona o odpadech, jehož návrh 

upravuje například sběr odpadu, systém komunálních odpadů a chce změnit i poplatky za ukládání 

na skládku. Dle ministra by měla být úprava zákona hotova dříve, než bylo v počátku řečeno. 

   Ministr se dotazoval starostů na jejich názory ohledně kompetencí v rámci povolení kácení stromů. 

Ti se shodli na tom, že by byli raději, pokud by povolení nadále ukládaly obce. 

 

    V rámci pracovních výjezdů do měst a obcí spolupracujících s Odborem pro sociální začleňování, 

který spadá do jeho gesce, navštívil  Sokolov 21. listopadu ministr pro lidská práva, rovné 

příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. Setkání členů lokálního partnerství se společně s ministrem 

zúčastnili starosta Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová, senátor Zdeněk Berka a ředitel 

Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek. 

  Hlavním tématem debaty se zástupci sokolovských škol, školek, organizací Člověk v tísni, Pomoc 

v nouzi, ale také Úřadu práce ČR byla dosavadní spolupráce a Agenturou pro sociální začleňování.  

Sokolov byl v listopadu v jedné třetině spolupráce s agenturou a v prosinci byl schválen jeho 

strategický plán. Poté bude mít město šest měsíců na podání zpracovaných projektů. Ředitel Jiránek 

se poměrně kriticky vyjádřil na adresu Karlovarského kraje, který činí jen velice málo v oblasti 

angažovanosti v sociální oblasti, například v podpoře dětí, které nedosáhnou na školní obědy. 

    Dalším programem ministra byla návštěva problémových lokalit města. Kvitována byla jak snaha 

radnice o odkup domů v okolí kina Alfa, tak i záměr vybudovat v prostorách bývalé ZŠ Sokolovská 

dům pro seniory s nepřetržitým režimem. V rámci návštěvy byla představena také nová noclehárna 

s nízkoprahovým centrem, která poskytne celkem 26 lůžek. Nahradí tak stan, který byl dosud 

v zimních měsících útočištěm pro lidi bez domova. 

 IV. Kulturní život 

 

Organizátory velké většiny kulturních akcí v roce 2016 byly jako obvykle 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 místy 
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pořádání akcí byla též mnohá veřejná prostranství, jako lesopark Bohemia, koupaliště Michal či obě 

sokolovská náměstí.  

Muzeum Sokolov 

   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. Sokolovské muzeum v zámku navštívilo v roce 2016 celkem 8 507 návštěvníků, štolu 

v Jáchymově 7 635, důl Jeroným 4 467 a krásenské hornické muzeum 3 383 návštěvníků. Další akce 

muzea jako přednášky, Muzejní noc, procházky a další aktivity navštívilo 6 972 návštěvníků. V roce 

2016 navštívilo pobočky muzea a jeho aktivity celkem 30 964 návštěvníků 

      Expozice sokolovského muzea prošly v roce 2016 celou řadou změn. Vzhledem k tomu, že 

město Sokolov přehodnotilo své priority a odchod městské knihovny ze sokolovského zámku se 

odložil na neurčito, rozhodlo se muzeum využít sklepních prostor a naplánovat jejich opravu. Do 

budoucna by zde měl být vystaven tzv. „Sokolovský poklad“, tedy šperky nalezené u budovy 

Myslivny, dále by zde měly být částečně  prezentovány základy sokolovského hradu a také by zde 

měl vzniknout multifunkční prostor pro přednášky a práci s dětmi. Vznikne i prostor, kde budou 

prezentovány archeologické nálezy a mimo jiné například i nápisy vězňů z 16. a 17. století, jež byly 

v tomto roce objeveny.  V letošním roce proběhla projektová příprava a v roce 2017 proběhne 1. část 

stavebních úprav – bourací práce. 

    Průběžně probíhala stavební obnova dvou křídel sokolovského zámku a také úprava expozice. Na 

úpravy tří místností a vitrín bylo vyčleněno celkem 600 000,- Kč z rozpočtu Karlovarského kraje a 

tato částka byla poté ještě navýšena o zhruba 180 000,- Kč.  

Muzeum připravilo pro své návštěvníky i v roce 2016 celou řadu zajímavých akcí. Bylo to 

například několik exkurzí a vlastivědných vycházek. 4. května se na 20 účastníků vydalo pod 

vedením přírodovědců Petra Uhlíka, Jaroslava Michálka a Petra Krásy prozkoumávat květenu a okolí 

napouštěného jezera Medard.  V červnu si pak na 26 zájemců spolu opět s přírodovědci 

sokolovského muzea a také muzea v Chebu zapůjčilo rafty a vydalo se na přírodovědnou exkurzi za 

vodní květenou řeky Ohře, konkrétně mezi Nebanicemi a Dasnicemi.  11 účastníků se v červenci 

rozhodlo spolu s Petrem Uhlíkem navštívit Rolavská vrchoviště (konkrétně vrchoviště Brumiště a 

cínový důl Rolava) a v říjnu se 30 zájemců s Jaroslavem Michálkem v čele rozjelo za 

pozoruhodnými stromy na Kladskou. Poněkud výjimečnou akcí byla v srpnu návštěva zájezdu 

z Francie, ve kterém byla celá řada příbuzných žen vězněných v koncentračním táboře ve Svatavě. 

Spolu s kronikářem a Jiřím Beranem navštívili účastníci zájezdu expozici v muzeu a také celý 

prostor bývalého tábora.   

   Vedle těchto vycházek organizovalo muzeum řadu akcí pro školy a školní výpravy. Součástí 

stálé expozice je program pro nejmladší žáky s názvem „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 věnují dva programy. „Eva Erbenová aneb jak se žilo Židům za 2. světové války“ a 

„Osudy v pruhové košili“. Nově byl v roce 2016 k příležitosti 700 let od narození Karla IV. zaveden 

program formou soutěže „Karel IV. v Karlovarském kraji“.  

Za finanční podpory Karlovarského kraje se uskutečnilo během května – června celkem 23 

komentovaných prohlídek v Muzeu v Krásně, dole Jeroným, Štole č. 1 v Jáchymově a v zámku v 

Sokolově, které absolvovalo 859 dětí ze základních škol celého regionu. V Krásně se dětem nejvíce 

líbila jízda vláčkem a venkovní výstava lokomotiv. Možnost podívat se do podzemí průzkumné 

Štoly č. 1 v Jáchymově a do dolu Jeroným děti také přijímaly s nadšením. V Krásně zajišťoval 

prohlídky J. Beran, v Jáchymově průvodkyně Z. Spiessová, v dole Jeroným A. Barták a P. Pech a v 

zámku v Sokolově J. Třísková. 

Doprovodný program byl připraven i pro návštěvníky výstav, jež muzeum uspořádalo. V termínu 

23. 3. až 10. 7. 2016 se konala výstava „Tajemný svět lišejníků“, na které byl představen zdánlivě 

nezajímavý, avšak ve skutečnosti fascinující svět jedněch z nejzajímavějších organismů, které nás 

obklopují. V době od 7. 5. do 18. 9. se uskutečnila výstava „Fenomén Merkur“. Autorem výstavy byl 

sběratel Jiří Mládek, který stavebnici Merkur zasvětil předchozích více než třicet let svého života. 
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Kromě Merkuru byli k vidění ještě tři další výrobci stavebnic: roudnický Edison, pražský Vašek a 

volarský Trix a z nich vytvořené exponáty. Součástí výstavy byla i herna pro všechny věkové 

kategorie, u školních skupin byla zvláště oblíbená. V provozu byly i dvě kolejiště, kde se 

návštěvníkům pouštěly vláčky.  Od 17. 9. do 20. 11. představila stejnojmenná výstava Národní 

geopark Železné hory, jejímž hlavním cílem bylo seznámení s geologicky cenným územím 

Železných hor. Pro zpestření byly k dispozici interaktivní prvky (návštěvníci skládali trilobita, 

hledali zkameněliny, určovali kameny při hmatové hře) a pracovní listy. Mezi 12. 10. a 15. 1. 2017 

se konala výstava s názvem „Hračky“. Výstavu připravila soukromá sběratelka paní Ludmila 

Hrušková. Motto výstavy bylo „Nevyhazujte staré hračky, přineste je k nám“. Výstava byla oblíbená 

zejména u menších dětí, neboť k dispozici byla i herna se stavebnicí, kde mohly děti vytvářet své 

stavby. Poslední větší výstavou byla v době od 3. 12. do 29. 1. „Kraslická dráha 1876 – 2016“. 

Výstava byla věnována 140 leté historii této regionální trati.  

  Tradiční akcí sokolovského muzea byla „Muzejní noc“, která se uskutečnila 4. června a byla 

realizována jako doprovodný program k probíhající výstavě „Stopa“ ve spolupráci s Městskou policií 

Sokolov a Policií ČR. V jejím rámci vystoupilo Divadélko Ondřej s kabaretem pro děti s názvem 

„Nebedružná hvězdoprava“, dále proběhla komentovaná prohlídka výstavy „Tajemný svět lišejníků“, 

výtvarná a dramatická dílna, komentovaná prohlídka výstavy Fenomén Merkur a na závěr čekalo 

návštěvníky vystoupení divadelního souboru Krušnohor s názvem  „Velký lov Karla IV“. Na 

Muzejní noc si cestu našlo na 200 návštěvníků. 

   Mnoho zájemců též navštívilo tradiční cyklus přednášek. Jako obyvkle mnoho posluchačů přilákal 

známý geolog a patriot Petr Rojík, jenž již v lednu nezklamal své příznivce s přednáškou "Kamenný 

základ Sokolova aneb město z žížalí perspektivy", která byla věnována geologickému podkladu, na 

němž město Sokolov leží. V květnu, kdy jsme si připomněli 700 let od narození Karla IV., přednesl 

pedagog gymnázia Vladimír Rozhon přednášku na téma „Mládí Karla IV.“ V červnu potěšil 

příznivce kriminalistiky Michal Dlouhý, duchovní otec seriálu „Četnické humoresky“, jehož 

přednáška o prvorepublikových četnících byla doplněna o autogramiádu jeho knih. V září pohovořil 

autor kroniky o tzv. 3. odboji na Sokolovsku, v říjnu následovala přednáška gymnaziálního pedagoga 

Vladimíra Prokopa o malířích dobrodružné literatury a svou další přednáškou představil v listopadu 

pedagog Vladimír Rozhon cestovatele Čeňka Paclta. Taktéž v listopadu představil Petr Rojík a 

ředitel muzea Michael Rund svou účast na mezinárodní cínařské konferenci v anglickém Tavistocku, 

kde prezentovali Důl Jeroným a Vodní kanály v okolí Přebuzi. 

 

Městská knihovna Sokolov   

 

   Městská knihovna i v roce 2016 stále sídlila v prostorách sokolovského zámku, protože 

plánované přemístění do domu na Starém náměstí bylo odloženo kvůli nedostatku financí. Dle 

sdělení zástupců Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) není v současné době 

v zájmu EU přispívat v České republice na knihovny, neboť jich má být údajně nejvíce na obyvatele 

v celé Unii. Priority EU budou zřejmě tkvět někde jinde, než je vzdělané obyvatelstvo… 

 Oproti roku 2014 i 2015 bohužel opět poklesl počet návštěvníků, i když oproti skokovému 

propadu v loňském roce (takřka 3000) činil úbytek návštěvníků jen 285 jedinců. Celkem si tak cestu 

do knihovny našlo 53 344 lidí. O něco také poklesl počet registrovaných čtenářů (o 138 na 3 033) a 

také počet výpůjček (o 5 996 na 112 463).  

  Návštěvníci oddělení pro dospělé si kromě tradičního půjčování knih mohli poslechnout celou 

řadu přednášek, konkrétně v průběhu roku jich zaznělo 15. Například dvakrát zaujal své 

posluchače profesor gymnázia Vladimír Rozhon, a sice s přednáškou o českém cestopise 19. století 

a o mládí Karla IV., mnoho příznivců si našlo cestu na vycházku do přírodní rezervace Tisovec 

spojenou s přednáškou  geologa Petra Rojíka, velmi hojně byly navštíveny dva díly přednášky 

psychologa Andreje Drbohlava s názvem „Psychologie sériových vrahů“  a řada zájemců zavítala i 

na několik přednášek cestopisných, například Květuše Belanové o Patagonii či Tomáše Kubeše o 

putování Sibiří. Tradicí se stalo Setkání s filozofií pod vedením učitele sokolovského gymnázia 

Petra Kašpara. Souběžně běžel v knihovně cyklus o alternativním životním stylu spojený 

s besedami o józe, zdravé výživě, psychosomatice a podobně.  
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  Třikrát se v knihovně konala beseda se spisovateli, a sice s Ivanem Krausem, Martou Davouze 

a Janem Rejžkem, a šestkrát proběhlo autorské čtení, konkrétně scénické čtení z knihy Marie 

Doležalové „Kafe a cigárko“, autorské čtení poezie Patrika Kotrby z knihy „Tisíc nocí pod 

hvězdami“, autorské čtení z knihy známého sokolovského patologa Rudolfa Macháčka „Střípky 

z práce soudního lékaře“ či čtení z knihy „Vladibajky“ Vladivojny La Chia. Celkem třikrát se konaly 

víkendové kreativní semináře, konkrétně seminář tvůrčího psaní pod vedením spisovatele Jana 

Cimického, výtvarný seminář s malířem a ilustrátorem Adolfem Dudkem a hudební seminář 

s africkým hudebníkem Papisem Nyassem. 

   Čtenáři též mohli zamířit do čítárny a studovny, kde bylo možno vypůjčit si 89 druhů periodik. 

Registrováno zde bylo 141 čtenářů a služeb oddělení využilo 9 818 uživatelů.  

  Velmi aktivní byla městská knihovna v akcích pro malé čtenáře. V oddělení pro děti a mládež 

bylo registrováno 1 011  čtenářů, kteří si vypůjčili 12 392 knih. V průběhu roku oddělení navštívilo 

10 908 dětí (bez návštěvníků internetu). Konalo se 252 akcí, kterých se účastnilo 5 080 návštěvníků. 

Ti se například mohli věnovat vyrábění nejrůznějších předmětů v rámci středeční pravidelné akce 

„Vyrábění pro šikulky“ (děti vyráběly například ptačí budky či zdobily perníčky, celkem na akce 

přišlo 136 dětí) nebo si poslechnout pohádku v průběhu též pravidelné středeční akce „Čteme dětem“ 

(cestu si našlo na tuto akci 52 dětí). V době prázdnin připravila knihovna pro děti celkem 15 akcí 

v rámci „Prázdnin bez nudy“, kam si celkem našlo cestu 65 dětí.  

   V dubnu se na nádvoří zámku konalo opět „Probouzení broučků“, na něž navazovalo říjnové 

„Uspávání broučků“. Při obou „broučkiádách“ děti symbolicky probouzely či naopak ukládaly k 

spánku přírodu zastoupenou broučky, kteří přezimovali v prostorách knihovny. 

   Pro žáky základních škol uspořádala knihovna několik zajímavých soutěží, například to bylo 

regionální i krajské kolo soutěže „Nekoktám, čtu!“, vědomostní soutěž „Karel IV. – významná 

osobnost našich dějin“ či literárně výtvarnou soutěž „Doba Karla IV. očima dětí“. Vítězné práce 

postoupily do krajského kola celostátní soutěže „Kde končí svět 2015/2016“, která je pořádána 

Klubem dětských knihoven SKIP ČR a za podpory Ministerstva kultury ČR. Čtenář František Jirka 

byl jako vítěz krajského kola literární části soutěže v Praze 1. června na slavnostním vyvrcholení 

jubilejního X. ročníku tohoto projektu pasován na rytíře řádu Krásného slova 2016 za Karlovarský 

kraj. Akce se uskutečnila v Konírně Nostického paláce.  

   Knihovna se též aktivně věnovala seniorům, například v rámci workshopů, kde si zájemci mohli 

vyzkoušet knižní vazbu, výrobu svící, malování na textil či velikonoční dekorování. Pro seniory bylo 

připraveno i několik besed, a sice s Karlem Mosesem o Izraeli, Josefem Kábrtem na téma „Jak se 

chovat mezi lidmi“ a také proběhlo posezení se známou zpěvačkou  Yvettou Simonovou. 

    Již šestým rokem fungoval v prostorách knihovny Dámský klub, jenž též spolu s knihovnou 

organizoval řadu akcí, jako byla například komentovaná prohlídka výstavy kabelek a motorek, 

ochutnávka vín s Renatou Pudlowskou, beseda „Tajemství kosmetiky“ s Vítem Syrovým nebo 

vánoční posezení s autorským čtením Ludmily Křivancové. 

    

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 2016 znamenal pro MDK Sokolov taktéž řadu novinek, podobně jako rok předcházející. 

Zahájena byla modernizace 3D kina Alfa, pořízen byl kamerový systém v interiérech MDK a 3D 

kina Alfa, taktéž byly instalovány nové plazmové obrazovky ve vestibulech MDK a 3D kina Alfa 

pro komerční i produkční účely, zvelebena byla část interiéru MDK, zejména tzv. Banketní salonek 

v přízemí. Další změnou v interiéru MDK byly polepy skleněných ploch Loutkové scény, zimní 

zahrady a vstupních dveří do administrativní části budovy s motivy původní podoby interiérů MDK 

z dob jeho otevření. Založeno bylo též nové oddělení komunikace s veřejností. To vzniklo 

rozšířením stávajících internetových novin, kam nově spadá tvorba časopisu Patriot a zpravodajská 

tvorba pro město Sokolov a jeho organizace. Všechny úpravy interiérů kina i domu kultury stály 

celkem 4,5 milionu korun.  

  Jednou z hlavních kulturních akcí v prostorách domu jsou jako vždy divadelní představení, 

jichž se tu v roce 2016 odehrálo celkem 22, z toho 10 v rámci předplatného. Zbylá představení 



20 
 

uspořádalo Divadlo bez zákulisí či divadelní soubor Konvalinky. Mimo předplatné opět do Sokolova 

zavítali herci Divadla Járy Cimrmana, tentokrát s hrou Posel z Liptákova. O předplatné byl nicméně 

velký zájem a poprvé v historii se MDK podařilo předplatné zcela vyprodat. 

  Tradiční akcí Divadla bez zákulisí bylo uspořádání přehlídky amatérských divadel „Sokolovská 

čurda“ poslední zářijový víkend. Letos proběhl již 14. ročník. Hlavní cenu získal Jaromír Holfeuer 

coby dědeček ve hře „Rozmarné léto“  Rádobydivadla Klapý. „Zlatého vrtíka“ Vaška Junka získala 

Jana Stejskalová za scénu v téže hře a nominační certifikát do předplatného MDK Sokolov na sezónu 

2016/2017 získala opět hra „Rozmarné léto“ Rádobydivadla Klapý. 

    Divadelní představení v MDK navštívilo 6 168 diváků, což je o takřka 700 více než v roce 

předcházejícím. Kromě divadelních představení uspořádal MDK 19 pořadů pro děti, které navštívilo 

4 288 diváků, zejména z 1. stupně základních škol.  

   MDK také uspořádal 14 koncertů, které navštívilo 1 945 posluchačů. Koncerty se pořádají v 

divadle, Hudebním klubu „M“ a Klášterním kostele sv. Antonína Paduánského. Mezi nejzajímavější 

koncerty roku 2016 patří koncerty skupiny Malina Brothers, Petra Koláře, Jana Nedvěda, Laca 

Decziho a adventní koncerty Wabi Daňka a Žalmana. Tradiční akcí byl benefiční koncert Hudby 

hradní stráže Policie ČR, jehož hostem byla tentokrát zpěvačka Dasha.  

 

  Stěžejními akcemi MDK byly i tento rok celoměstské akce s dlouholetou tradicí.  Po 

reprezentačním plesu města, kde se mimo jiné ukázali i stříbrní vítězové loňské televizní soutěže 

Stardance Jitka Schneiderová a její taneční partner Marek Dědík, se tak 19. dubna v prostorách MDK 

opět konala tradiční akce Osobnost města Sokolova, tentokrát však poněkud jinak organizovaná. Na 

místo vyhlašování několika kategorií byl celý večer věnován pouze třem vybraným osobnostem, 

které se v průběhu svého života zasloužily o rozvoj, propagaci či zviditelnění města, a to bez rozdílu 

povolání, zájmů či pole působnosti. Velmi příjemnou atmosféru, která se nesla plným sálem, oživila 

hudební vystoupení Hanky Křížkové a Tomáše Savky. Největší potlesk a uznání všech přítomných 

však patřilo letošním osobnostem. Město tentokrát vyznamenalo publicistu Rudolfa Götzla, geologa 

Petra Rojíka a tanečního mistra Josefa Kábrta. Ocenění byli stříbrnou plaketou, pamětním listem a 

květinou. 

Mezi klasické akce MDK Sokolov, nebo spíše sérii akcí, patří tzv. „Sokolovské kulturní léto“. 

Akce odstartovala na konci měsíce dubna, kdy se konalo taktéž tradiční Pálení čarodějnic. Na akci 

se MDK podílel s místní knihovnou.  Děti se mohly těšit na průvod městem, diskotéku a soutěž o 

nejlepší masku. Kromě sokolovských rockerů Triton a Griff zahráli v lesoparku Bohemia poprockoví 

U.D.G. z Ústí nad Labem. Večerní program doplnil ohňostroj. 

Další součástí série kulturních akcí byla tentokrát novinka, vlastně obnovená novinka. Poslední 

květový víkend zaplnily Staré náměstí stovky příznivců folk a country hudby, neboť se zde konal 1. 

ročník obnoveného festivalu tohoto žánru s názvem Sokolovský dostavník. Tato akce mívala ještě 

před zhruba dvaceti lety vskutku celorepublikový charakter a datovala se od roku 1965, kdy vznikla 

vlastně jako první a  nejstarší festival folkové a country hudby v zemi, pak však upadla v zapomnění. 

Město uvolnilo na její obnovení 80 tisíc korun. Ty naopak vypadly z podpory dvoudenní akce 

Folková loděnice, kterou pořádali vodáci na levém břehu řeky Ohře. Celý festival se odehrál přímo 

v ulicích města a byla zdarma. Sokolovským návštěvníkům zahrály kapely jako ostrovské folkové 

duo DRc manželů Hanky a Honzy Švejkarových, populární folkrocková Asonance z Prahy 

specializující se na skotskou a irskou lidovou hudbu, českobudějovičtí folkoví Nezmaři písničkáře 

Pavla Zajíce, kapela NaDen, nejdecká trampsko-swingová Trepka s táborákovou klasikou i 

spirituály, loketští romantici Roháči a slavní pražští Neřež kolem proslulé dvojice Vít Sázavský - 

Zdeněk Vřešťál. 

Naopak již tradiční akcí byl hudební festival pod širým nebem Rock Beach, jehož již 12. ročník 

proběhl na přírodním koupališti Michal v Sokolově v sobotu 4. června. V programu vystoupily 

kapely jako Walda Gang, Ereley, Fast Food Orchestra a Prague Conspiracy. Na akci si našlo cestu 

přes 600 lidí, a to i přes to, že se na ni jako na jedinou akci v rámci kulturního léta vybíralo vstupné, 

konkrétně 150,- Kč. Koupaliště Michal také kromě tradičních atrakcí nabídlo veřejnosti letní kino, 

které v prázdninových měsících navštívily stovky diváků.  

   Očekávaný byl také sportovně nadupaný Týden v teniskách, jímž vlastně začínala akce Hurá 

prázdniny. Od pondělka do pátku 20. až 25. června při něm sportovali senioři, handicapovaní i děti, 

ty hlavně v rámci „Školympiády“ pro mateřské i základní školy. Týden vyvrcholil v pátek 
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Sokolovským 1/4 maratonem, který i letos podpořil Domácí hospic Motýl. Závodu se zúčastnilo 

563 lidí, devět z toho zřejmě přecenilo své síly a zkolabovalo, jeden z účastníků bohužel později 

zemřel. Závod vyhrál Pavel Procházka z AK Sokolov, z žen byla nejlepší Jana Žifčáková taktéž ze 

Sokolova. 

 Tentýž den odstartoval bohatý víkendový program orchestr Bohemian Marching Band. Dále byla 

připravena vystoupení kapel Pokračující závada, Wanastowi vjecy revival a večer zazpívala Kateřina 

Marie Tichá & Band. V sobotu vystoupili například písničkář Voxel, Adam Mišík, Vladimír Hron, 

Kolband, Quiet, smíšený orchestr Bohemian Marching Band, který doprovodili hudebníci z 

partnerského Klingenthalu a Lucie revival. Všechno vyvrcholilo Mezinárodní soutěží ohňostrojů. 

Zde se bohužel ukázalo, že příroda je nevyzpytatelná. Kvůli výstraze meteorologů před bouřkami 

začala soutěžní pyroshow o 30 minut dříve. Průběh pak komplikoval déšť a silný vítr. Jedna z raket 

poryvem větru změnila směr a lehce popálila jednoho z diváků. Naštěstí k vážnému zranění nedošlo. 

Vítězství z letošního klání si odvezli soutěžící z maďarského týmu Leskovics Pirotechnika Kft., které 

obecenstvo odměnilo největším potleskem. 

    Zřejmě nejtradičnější sokolovskou akcí byla jako každým rokem Hornická pouť, která se 

konala v sobotu 10. září a na sedmi ozvučených pódiích a dalších stanovištích nabídla velmi bohatý 

program, které se účastnily tisíce návštěvníků. Oslavy Dne horníků zahájil hornický průvod, jenž 

vyšel od kláštera na Starém náměstí a končil na náměstí Budovatelů. Zúčastnili se jej kromě 

jednotlivců také zástupci 14 měst, a to včetně družebních měst ze SRN.  

Staré náměstí patřilo od dopoledních hodin staročeskému jarmarku a také již poosmé Dni 

národnostních menšin, který pořádal Výbor pro národnostní menšiny Karlovarského kraje. Diváci 

mohli zhlédnout vystoupení romských, běloruských, ruských, ukrajinských nebo slovenských skupin 

a představil se rovněž vietnamský dívčí taneční soubor. Součástí oslav byl i Světový den shybů, kde 

na 130 soutěžících překonalo dosavadní rekord. V roce 2014 skončil počet shybů na 12 450, letos se 

jich podařilo napočítat přesně 44 544! 

O hudební produkci se postaraly známé kapely a zpěváci jako například Václav Neckář, kapela 

Slza nebo Mig 21. Součástí dne byl i Den s IZS a také Den s Armádou ČR, která přivezla například 

obrněný transportér Pandur, vozidlo k plnění speciálních úkolů Kajman či velký transportní vrtulník. 

Představitelé města spolu s ministrem obrany Martinem Stropnickým při příležitosti dne vzpomněli 

na padlé veterány  a taktéž bylo připraveno ocenění a předání pamětních plaket města veteránům z 

druhé světové války a současných misí z okresu Sokolov. Důstojný akt podtrhl přelet dvou 

armádních gripenů poté, co přítomní památku a statečnost vojáků uctili minutou ticha. Celý den pak 

zakončil slavnostní ohňostroj. 

Poslední velkou akcí roku 2016, kterou MDK uspořádalo, byly oslavy Adventu a Vánoc. 

Program byl rozšířen na všechny 4 neděle. Oslavy byly tradičně zahájeny rozsvěcením vánočního 

stromu na Starém náměstí a náměstí Budovatelů. Součástí programu byla například laser show, 

akrobatičtí andělé, ukázka českých vánočních tradic a samozřejmě trhy, které zahájilo vedení města 

rozléváním polévky. Po další všechny adventní neděle byl připravený vánoční program na Starém 

náměstí, který pokaždé vrcholil Adventním koncertem v klášterním kostele sv. Antonína 

Paduánského. Na 1. svátek vánoční se pak uskutečnil Vánoční koncert s vánočními melodiemi, který 

opět vyslechl zaplněný sál.  

Součástí adventního programu byly také dvě velké akce. První z nich byla návštěva Vánočního 

kamionu, který si nenechaly ujít stovky lidí. A druhou pak očekávaný Průvod čertů, dříve známý 

jako Krampus. Tato v regionu ojedinělá událost přilákala přibližně 20 tisíc lidí, kteří v průvodu viděli 

120 uměleckých masek v 11 skupinách z různých koutů republiky, a dokonce i německého 

Regensburgu. 

  V prostorách MDK či za jeho přispění se též uskutečnilo několik zajímavých samostatných 

akcí, například únorový osmý ročník regionálního Veletrhu fiktivních firem. Letošního ročníku se 

zúčastnilo celkem 35 škol nejen z Karlovarského kraje, ale také ze slovenské Šaly, Mostu, Plzně či 

Žatce. Nejvíce vedení města zaujala firma Destiny, s.r.o. ze SSŠ pro marketing a EKP v Mostu, které 

byla udělena Zvláštní cena starosty města.  

V květnu vyvrcholila soutěž „Sokolov má talent“, již vyhrála šestnáctiletá studentka gymnázia 

Lucie Večeřová. Publikum, které ji odměnilo ovacemi ve stoje, i porotu si získala pěveckým 

vystoupením slavného hitu Black Velvet z roku 1989 od Alannah Myles. V porotě zasedla také 
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místostarostka Renata Oulehlová s tanečníky Lucií Hunčárovou a Janem Onderem. Komisi dále 

přesvědčila třináctiletá Lucie Šreinová. Její zpěv, při kterém se sama doprovázela na kytaru, ocenili 

druhým místem. Hrou na violoncello pak okouzlil dvanáctiletý Pavel Mašek a získal tak třetí místo. 

Soutěž druhým rokem pořádá Studentské zastupitelstvo pod záštitou Městské policie Sokolov. 

29. září pokřtil v Hudebním klubu M v MDK svou novou knihu "Měsíční deník" sokolovský 

spisovatel Michal Březina. Kmotry jeho humorné sci-fi se stali autor uměleckých výstav, publicista a 

kritik Josef Vomáčka a ředitelka Městské knihovny Sokolov Daniela Drobečková. Zúčastnili se také 

ředitel MDK Ladislav Sedláček nebo ředitel sokolovského muzea Michael Rund. Přišla se podívat 

asi dvacítka autorových příznivců. Kromě pití se podávaly rohlíky, které měly demonstrovat jeden z 

hlavních elementů Březinova příběhu. Ten ze své knihy i krátce předčítal a přiznal, že má napsaný 

druhý díl a připravuje třetí. 

Neděle 2. října patřila již 45. ročníku soutěže „O štít města Sokolova a Mistrovství 

Karlovarského kraje“. Taneční rytmy se nesly celým Městským domem kultury od ranních hodin 

až do pozdního odpoledne, kdy soutěž vrcholila. K vidění byla výborná taneční čísla nejvyšších 

kategorií, ale také dětí. Letošního klání se zúčastnilo celkem 65 tanečních párů ve dvanácti různých 

soutěžích. Soutěžily jak nejmladší sedmileté děti, pro které to byla jejich vůbec první soutěž, tak 

zkušené dospělé páry. Sokolovští tanečníci obsadili všechny soutěže. Své kategorie vyhráli například 

Petr Schmiedkunz a Tereza Schneiderová (Jun-I-C LAT), Rudolf Mistr a Dominika Naďová (Jun-II-

C STT) a Petr Weinhart s Janou Rožánkovou (dospělí B LAT). V pohárové soutěži se předvedly i 

páry nejvyšší mezinárodní kategorie. Soutěž standardních tanců vyhrál Robin Ondráček a Markéta 

Skorkovská z Dvectis-DSP Komety Brno. Latinsko-americké tance ovládli vicemistři České 

republiky Václav Masaryk a Klára Chovančíková z tanečního klubu TK Classic při SVČ Hodonín. 

Ceny vítězům předávali starosta města Sokolova Jan Picka a náměstek hejtmana Karlovarského kraje 

Miloslav Čermák. 

 V říjnu se nově v prostorách MDK Sokolov konal filmový festival „Film Sokolov“, letos na 

téma „Kontakt“. V rámci přednášek se představil filmový historik Ivan Klimeš, který letos vydal 

knihu o vztahu kinematografie a státu v letech 1895–1945, a promluvil na téma „Film a naše 

komunikace s jinými věky“. Každoroční nedělní výlety rozšířila přednáška kronikáře, a sice na téma 

„Sokolovské osudy – velké příběhy malého regionu ve 20. století“. Celovečerní filmová nabídka pak 

přinesla snový francouzsko-československý animovaný snímek Divoká planeta Reného Lalouxe, 

film Kopytem sem, kopytem tam režisérky Věry Chytilové, severský snímek o lavině a mrazivém 

rozkladu manželského vztahu Vyšší moc, který natočil režisér Ruben Östlund a nasbíral za něj řadu 

filmových cen včetně Zlatého glóbu za nejlepší cizojazyčný film či napínavý thriller Briana De 

Palmy Výstřel s Johnem Travoltou.   

 Benefiční ráz měl prosincový tradiční Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR, tentokrát za 

účasti zpěvačky Dashy, 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 trojice občanů, která převzala 

medaili za zásluhy. Prvními oceněnými byli společně dvanáctiletý Ondřej Bulka a jeho třináctiletý 

kamarád Kryštof Kovardinský. Žáci sokolovského gymnázia zachránili život starší ženě, která spadla 

do potoka a ztratila vědomí. Nejprve se sami snažili zraněnou vytáhnout, což se jim nepodařilo, a tak 

duchapřítomně přivolali na pomoc dospělé kolemjdoucí a rychlou záchrannou službu. Mezi 

vyznamenanými byl také plukovník Jiří Matouš. U policie pracuje 28 let. Radní ocenili jeho 

dlouholetou a aktivní účast při projektech prevence kriminality, kdy například učí seniory a ženy 

sebeobraně. Každý rok je součástí také benefice. Pořadatelé letošní výtěžek 137 700,- Kč věnovali 

policistovi Robertu Pfeifferovi, jehož čtyřletá dcera trpí nádorovým onemocněním a čeká ji náročná 

operace. 

   

   Součástí kulturního života města jsou již desetiletí úspěšné taneční skupiny, jež naše město 

proslavily v rámci republiky a často i mimo ni. Zřejmě nejúspěšnější skupinou současnosti, která je 

součástí Městského domu kultury, je skupina „Mirákl“. Ta v roce 2016 jako již v minulosti dosáhla 

mnoha vynikajících úspěchů. V březnu si skupina přivezla z regionálního kola soutěže Taneční 

skupina roku, které se konalo v Plzni, zlaté medaile v kategorii juniorů za dance artovou choreografii 

"Islands" a v kategorii nejmenších za "Holku modrookou". V kategorii dětí získal Mirákl 2. místo za 

modernové "Nohy" a 3. místo za jazzový "Pool Time. Všechny formace postoupily na Mistrovství 
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Čech do Chrudimi, kde tanečnice z juniorského týmu skupiny Mirákl vytančily v extralize dance art 

zlaté medaile. Soutěže se zúčastnilo 14 skupin, které postoupily z regionálních soutěží. Na 

Mistrovství ČR České taneční organizace, které se konalo v Praze, si pak Mirákl vybojoval titul 

Czech Dance Masters. Jako jediní z našeho regionu se protančili až do tohoto postupového finále a 

své zastoupení měli s 22 choreografiemi v extralize soutěže. Právě choreografie Miráklu byla 

vybrána z asi 230 vystoupení extraligy, která začínala v regionálních soutěžích, což je pro soubor 

skvělým uznáním jeho práce. V listopadu pak v německém městě Wetzlar získali junioři Miráklu 

s choreografií Nohy 1. místo a stali se mistry světa! 

V regionálním kole soutěže „Taneční skupina roku“ slavily úspěch také další sokolovské taneční 

skupiny, a to skupina Glamour Jany Anderlové a Beat Generation Romana Krátkého. Obě skupiny 

získaly na soutěži druhá místa ve své kategorii. Všechny sokolovské formace tak postoupily na 

mistrovství Čech do Chrudimi. Z tohoto mistrovství si Glamour přivezl druhé místo v dospělé 

kategorii PROFI show-show art, a postoupil tak na mistrovství České republiky v Praze. 

Z finále „Taneční skupina roku“ si glamourky přivezly krásné šesté místo, a staly se tak šestou 

nejlepší taneční skupinou z celého Česka a Slovenska.  

Nemalé úspěchy má za sebou také skupina Beat Generation. V regionálním kole soutěže Svazu 

učitelů tance pro západní a jižní Čechy získala třetí místo v juniorské kategorii Street dance a postup 

na mistrovství ČR do České Lípy. V rámci soutěže Czech Dance Masters postoupila až do 

celostátního finále. Roman Krátký v květnu pořádal v zaplněném sokolovském divadle již třetí 

taneční exhibici, kde své taneční umění ukázali především členové skupiny Beat Generation, ale také 

hosté z blízkého okolí Sokolova. 

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského 

   

 V tomto odloučeném pracovišti MDK se v roce 2016 uskutečnila řada akcí, především šlo o 

nejrůznější výstavy a koncerty. Výstavy byly zejména díky dotacím města Sokolov pro občany 

zdarma. Výstavní program v roce 2016 zajišťoval pro MDK kurátor Josef Vomáčka (6 výstav), 

výstavy regionálních autorů Drahomíry Jandové, Jaroslava Václavíčka a výstavu Vánoční stromečky 

zajistila dramaturgie MDK vlastními silami. Celkem se v prostorách kláštera v roce 2016 uskutečnilo 

9 výstav, které navštívilo celkem 3 836 návštěvníků, zhruba o 900 méně než v roce předešlém. 

  V únoru například vystavoval v klášteře jeden z nejpozoruhodnějších současných expresionistů 

Martin Krajc, jehož výstava nesla název "Ikony". Martin Krajc studoval Akademii výtvarných umění 

a dále rovněž v Madridu, odkud pochází ovlivnění jeho tvorby španělskými mistry (Velásquez, 

Goya). 

 Přímo v nostizovské hrobce vystavoval v březnu svá díla malíř a grafik Luboš Vetengl, jehož 

hlavními tématy tvorby jsou smrt, krajina a hroby. S postavami, většinou ženami, které se v jeho 

obrazech objevují, se skutečně setkal a věnoval jim celý svůj malířský cyklus Hřbitov múz.  

V dubnu byla zahájena výstava akademického malíře a učitele na Vysoké škole umělecko-

průmyslové v Praze Patrika Hábla s názvem „Krajiny kakejiku“. Slovo kakejiku pochází z japonštiny 

a vyjadřuje svislý pás obrazu kaligrafické krajiny. Návštěvník výstavy se tak ocitl v abstraktním 

japonském lese a vyprázdněné bývalé svatyni, která nesla stopy přírodní kapucínské spirituality. 

Tvorba Patrika Hábla byla oceněna prestižní Waldesovou cenou a cenou Europol. Vytvořil řadu 

prostorových vstupů současného umění do významných historických staveb, mezi nimi například 

intervenci “postních obrazů” v pražském akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora, intervenci 

ve stálé expozici středověkého umění v Anežském klášteře nebo instalaci v expozici Umění Asie a 

starověkého Středomoří v Národní galerii v Praze. Loni byl vybrán odbornou komisí na Mezinárodní 

umělecké bienále do čínského Pekingu a na podzim představil své práce v japonském Kjótu.  

Jedním z regionálních autorů a malířů, kteří vystavovali v klášteře, byla i rodačka ze Stříbrné na 

Kraslicku Drahomíra Jandová, která vystudovala zapomenuté textilní techniky a vystavovala svá díla 

i v USA. Své obrazy, grafiky a tapiserie vytvořené již polozapomenutými výtvarnými technikami 

představila sokolovským zájemcům v květnu. 

Velice zajímavá výstava se v klášterních prostorách uskutečnila v srpnu. Jednalo se o výstavu 

„Pražský funkcionalismus“, která měla představit hlavní díla tohoto moderního stylu na území Prahy 

a byla uskutečněna ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera, Magistrátem hlavního města Prahy, 

Ministerstvem kultury ČR, Národním technickým muzeem a Historickým ústavem Akademie věd 
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ČR. Výstava obsahovala 38 výstavních panelů, které se věnovaly tématům jako je například bydlení, 

církevní stavby, školy a podaly tak ucelený obraz o funkcionalistických projektech v Praze. 

Nechyběly také archivní snímky architektonických skvostů řady staveb.  K vidění tak byla 

Müllerova vila architekta Adolfa Loose, výstavní síň Mánes od Otakara Novotného nebo katolický 

kostel sv. Václava, jehož autorem je Josef Gočár. 

Dalšími výstavami byly výstavy českého malíře Františka Matouška či českého postmoderního 

malíře Oldřicha Tichého s názvem „Já a ty“. 

 

Většina koncertů se v klášterním kostele uskutečnila jako součást adventních akcí, jež se 

odehrávaly i na Starém náměstí. 1. adventní neděli 27. listopadu se tak kromě rozsvěcení vánočního 

stromu na náměstí odehrál v klášteře i koncert Wabiho Daňka a Miloše Dvořáčka. 2. prosince se 

uskutečnil tradiční benefiční koncert Chráněného bydlení Sokolov, kde přibližně hodinový program 

tvořily, kromě koncertu vánočních písní, scénky z pohádek Mrazík a Princezna ze mlejna. Každý rok 

je součástí večera prodej výrobků s vánočními motivy, které vyrobili uživatelé Chráněného bydlení 

Sokolov, z. s., o něž byl i tentokrát velký zájem. Návštěvníci rovněž přispívali do sbírky ve prospěch 

sdružení. 

Čtvrtek 8. prosince patřil pěveckým sborům Základní umělecké školy Sokolov. Zaplněným 

klášterním kostelem sv. Antonína Paduánského zněly krásné tóny nejen vánočních písní. Dětské 

sbory Cvrčci a Kolibříci pod taktovkou Zuzany Kolářové se představily s desítkou písní a vytvořily 

tak posluchačům nejen velmi pěkný hudební zážitek, ale i vánoční atmosféru v celém klášterním 

kostele. Pěvecký sbor Pavla Tauera La Dolce Vita přispěl ke krásné atmosféře například 

francouzskou vánoční písní Ding, Dong Merilly Oh High nebo Šteyerovým koncionálem ze 17. 

století. 

O den později zněly vánoční tóny klášterními prostory opět, neboť se zde odehrál osmý ročník 

Adventního koncertu TyfloCentra Karlovy Vary, o. p. s. střediska Sokolov. Letošní ročník byl 

výjimečný tím, že se poprvé pořádal ve spolupráci s Městskou knihovnou Sokolov. Koncert se konal 

pod záštitou pana starosty města Sokolov Bc. Jana Picky, který také návštěvníky celým koncertem 

provázel. Během celého koncertu probíhala výstava rukodělných výrobků zrakově postižených, 

jejichž zakoupením mohli návštěvníci podpořit činnost zrakově postižených klientů TyfloCentra. 

 V sobotu 17. prosince pak pěvecký sbor JenTak Sokolov pozval do kláštera zájemce na Českou 

vánoční mši Jakuba Jana Ryby.   

3D Kino Alfa 

V roce 2016 oslavilo sokolovské kino Alfa již 40 let svého trvání. Vedení MDK nadělilo kinu 

dárek v podobě více jak čtyřmiliónové dotace, za které byla pořízena rekonstrukce rozvodny 

elektřiny, instalace plošiny pro vozíčkáře do sálu i na toalety a pořízení nejmodernější promítací 

techniky, konkrétně projektoru BARCO, který promítá v kvalitě tzv. 4K, což si vyžádalo i výměnu 

plátna a souvisejícího vybavení. Modernizace kina, zahájená již v minulých letech, se projevila i na 

rekordním počtu návštěvníků. Ten dosáhl počtu 38 898, nejvíce za posledních 5 let a o zhruba 8 000 

více než v roce předešlém. 

  Kromě klasických filmových představení se v kině Alfa a zdejší kinokavárně konalo v roce 2016 

taktéž několik zajímavých kulturních akcí. V pondělí 11. ledna zde slavnostní vernisáží začala 

výstava unikátních fotografií „Prostě krásná". Vystavené velkoformátové umělecké fotografie 

vznikly ve spolupráci liberecké vizážistky, stylistky, kadeřnice, nehtové designérky a fotografky 

Radky Werner s mentálně postiženými klientkami domova Pramen v Mnichově u Mariánských 

Lázní. Iniciátorem akce je herec Jaroslav Dušek. 32 dívek a žen ve věku 23 až 72 let si užilo 

proměny, péči, účesů, líčení i fotografování jako pravé modelky.  

Ve středu 17. února upořádal Tomáš Grepl v kině Alfa koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody 

Makers. Muzikanti této skupiny se zabývají autentickou interpretací populární hudby období raného 

a vrcholného swingu od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým. 

V březnu se po tři dny konaly projekce filmů v rámci tradičního Filmového víkendu, který byl 

letos věnován 40. výročí vzniku kina. Ve velkém sále i v kinokavárně byla promítnuto 22 filmů, 

například Sedm statečných, Mafiáni, Páni kluci, Věčně mladá, Kůň na balkoně či několik  projekcí 

pro děti.  
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Výstava v květnu představila život pěstounských rodin. Expozici tvořila kolekce 

velkoformátových fotografií, které vyobrazují české pěstounské rodiny a jejich příběhy. Výstava 

měla upozornit na problém nedostatku pěstounských rodin, hlavně v našem kraji. Kapacita tří stovek 

lůžek v ústavních zařízeních pro děti je v Karlovarském kraji prakticky plně obsazená. Náš region se 

v tomto ohledu bohužel řadí k nejhorším a výstava měla pomoci s nalezením dalších možných rodin, 

které by se této činnosti věnovaly.  

V sobotu 2. prosince uspořádal Hudební klub Alfa ve spolupráci se Základní školou Sokolov 

Švabinského ulice, Základní uměleckou školou v Sokolově a s tanečním souborem Glamour pro děti 

prvních až třetích tříd dvouhodinový program ,,Mikulášské tancování." Cílem programu bylo 

vytáhnout děti z jejich domovů a rozpohybovat je pomocí tance. Tři tanečnice Michaela Grigarová, 

Alena Pavlíčková a Michaela Kráglová z tanečního souboru Glamour bavily děti a jejich rodiče 

svým tancem. Předcvičovaly a učily děti nejrůznější taneční kreace. Součástí programu bylo 

vystoupení Jakuba Kriegera na elektronické klávesy. 

Od léta 2016 v sokolovské kinokavárně Alfa vznikl multižánrový klub „Music Club Alfa“, který 

provozuje neziskový spolek MeetArea51 a prostory si od MDK pronajímá. V klubu provozuje různé 

hudebně žánrové večery a jiné kulturní akce. Funguje tady také nahrávací studio, které hudebníci 

využili například pro vytvoření video nahrávky pro vítězku sokolovské soutěže „Sokolov má talent“ 

Lucii Večeřovou. Konal se tu například také takzvaný „Slam poetry“ večer, tedy soutěž v přednesu 

poezie. 

 

V. Školství 

  Město Sokolov bylo ve školním roce 2015/2016 zřizovatelem sedmi mateřských škol, v nichž 

bylo zaměstnáno 58 pedagogů (všechny ženy, 3 byly nekvalifikované). K 30. září 2015 navštěvovalo 

mateřské školy celkem 739 dětí, což znamenalo o sedm méně než v roce předcházejícím. Celková 

kapacita mateřských škol činila 749 míst ve 30 třídách. Stoprocentní naplněnost vykázaly MŠ K. H. 

Borovského, Vrchlického a Alšova, nejmenší (95,37%) pak MŠ M. Majerové.   

   Základních škol provozovalo město celkem pět, přičemž Základní škola Běžecká měla i v tomto 

roce odloučené pracoviště na Základní škole Boženy Němcové (bývalá 3. ZŠ) a v budově na ulici 

Běžecká též kromě běžných tříd disponovala speciálními třídami. Na všech základních školách 

v městě pracovalo k 30. září 2015 celkem 178 pedagogů, z čehož bylo 153 žen, 17,3 % z tohoto 

počtu bylo nekvalifikovaných. K témuž datu evidovaly základní školy celkem 2 649 žáků. Tento 

počet potvrzuje mírně vzestupnou tendenci oproti propadu v letech 2009 až 2011 a je vyšší též oproti 

roku 2015, a to o 24 žáků. Celková kapacita 3360 míst však stále využita nebyla, naplněnost škol 

činila 78, 83%. Nejvíce žáků navštěvovalo ZŠ Rokycanova (594), nejméně pak ZŠ Běžecká (476). 

  Základní uměleckou školu navštěvovalo v tanečním, výtvarném a hudebním oboru 702 žáků a 

Dům dětí a mládeže Sokolov navštěvovalo v kroužcích zájmové činnosti 1 253 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. 

 

   Odbor školství Městského úřadu v Sokolově zaznamenal v roce 2016 jednu významnou změnu. 

Post vedoucí odboru totiž opustila paní Mgr. Simona Randová, která byla jmenována tajemnicí 

úřadu, a na její místo nastoupila od března paní Ing. Barbora Bardonová. Město též přišlo o jednu ze 

svých školních budov. Jak již bylo poznamenáno v kapitole o rozvoji, na podzim roku 2016 začaly 

demoliční práce na již uprázdněné budově bývalé 4. základní školy v Sokolovské ulici, na jejímž 

místě v budoucnu snad vznikne kvalitní domov pro seniory.  

Řada stávajících škol pak potřebovala nutné investice do řady oprav. Pro školy zřizované městem 

tak bylo vyčleněno 17 miliónů korun, o které se měly podělit s Domem dětí a mládeže a Základní 

uměleckou školou. Celková výše oprav však nakonec přesáhla 20 miliónů. Největší část financí 

putovala na ZŠ Boženy Němcové, především na opravu oplocení kolem hřišť a tělocvičen, opravu 

rabátka před školou včetně vysázení zeleně a opravu šaten a rozšíření do spojovací chodby. Byla 

dokončena oprava podlahy a obložení tělocvičny ZŠ Běžecká. Novými stavebními úpravami 
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kuchyně a jejího zázemí včetně vzduchotechniky se mohla pochlubit ZŠ Švabinského. Z mateřských 

škol zamířila největší investice do MŠ Kosmonautů, zejména na opravu kuchyně, v MŠ Alšova byla 

provedena renovace prádelny a sušárny. V DDM čekaly opravy přístřešky nad pavilony, dveře, 

linolea, dlažbu a podlahy. Na umělecké škole pak byla provedena oprava havarijního stavu střechy 

za více než 2 milióny.  Práce probíhaly o letních prázdninách a byly ukončeny koncem srpna.  

Další investice směřovaly do zabezpečení sokolovských škol. Kamerovým systémem napojeným 

na pult městské policie již byly v minulosti vybaveny všechny školy, v roce 2016 pak do pěti škol 

přibyl docházkový systém za takřka 1 milión korun. Systém byl vybudován v rámci projektu „Stop 

násilí na dětech – bezpečná škola“. Jako pilotní školu vybralo město ZŠ Rokycanova, kde již byl 

docházkový systém vybudován v minulém roce a kde fungovala i dohledová služba, v níž pro školy 

město zaměstnává dlouhodobé uchazeče o zaměstnání z úřadu práce. Docházkový systém funguje 

tak, že každý žák dostal čipovou kartu, která eviduje docházku do školy. Pokud žák do školy 

nedorazí a není předem omluven, karta umí ihned vyslat signál rodičům. Součástí projektu byla i 

sebeobrana neboli výuka správného chování v krizových situacích pro žáky i učitele. Pilotní část 

projektu skončila v červnu, s koncem školního roku, a sice nácvikem evakuace při požáru, který se 

odehrál v ZŠ Rokycanova. Od září pak byly ostatní školy vybaveny zmíněným docházkovým 

systémem. Celý systém včetně kamer a čipů jistě zlepšil a zlepší bezpečnost žáků sokolovských škol. 

Kronikáři se jen někdy zdá, že některé vize spisovatele Orwella se začínají naplňovat… 

Již tradičně k březnovému Dni učitelů ocenili představitelé města práci výborných sokolovských 

pedagogů Plaketou Jana Amose Komenského. Letošní ocenění získaly Ivana Macháčková (ZŠ 

Pionýrů), Marie Kadlecová (ZŠ Rokycanova), Marta Potužáková (ZŠ Švabinského), Alena Červená 

(ZŠ Křižíkova) a Lenka Kaloudová (ZŠ Běžecká). Oceněné učitelky dostaly nejen plaketu, ale také 

knihu a krásné květiny.  

   Ocenění se dočkali za svou činnost také žáci sokolovských škol.  Na 5. ročníku slavnostního 

udílení cen města Sokolova, který se konal 21. června v budově radnice, byli vybraní žáci místních 

základních, středních a umělecké školy za právě končící školní rok oceněni za jejich mimořádné 

výsledky ve studiu a nejrůznějších předmětových soutěžích. Starosta Jan Picka vyjádřil potěšení z 

toho, že Sokolov má tak nadané a úspěšné mladé lidi, a vyslovil přání, aby po studiu zůstali žít a 

pracovat ve svém městě.  Oceněni byli Jiří Dlouhý a Anna Benešová ze ZŠ Pionýrů, Marie 

Wagnerová, Martin Onak a Adam Solomko ze ZŠ Rokycanova, Jitka Jirková ze ZŠ Běžecká, Ondřej 

Husák a Matěj Černý ze ZŠ Švabinského, Filip Vašků a Veronika Diosegi ze ZŠ Křižíkova, Viktorie 

Kubálková ze ZUŠ, Radek Goubej a Matěj Dvořák z Gymnázia, ZŠ a MŠ Mánesova, Marie 

Rozmušová a Ján Hlivák z Gymnázia Sokolov, Milan Půta, Daniel Krlička a David Buják z ISŠTE, 

Jindřich Janovský z Střední školy živnostenské a Lucie Pospíšilová a Markéta Vondroušová 

z 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 byl na sokolovských školách také již tradičně ve znamení vítání nových 

prvňáčků, kterých bylo více než 300. Od města obdrželi na uvítanou kufřík „Sokolníčkův poklad“ 

v hodnotě 1000,- Kč. Děti v něm našly základní školní potřeby jako třeba desky na písmenka, pera, 

pastelky, vodovky, čtvrtky, ale také třeba švihadlo nebo pexeso. Slavnostně přivítali prvňáčky nejen 

učitelé a ředitelé jednotlivých škol, ale také vedení města společně s představiteli Městského úřadu 

Sokolov. Základní školy v ulicích Pionýrů a Rokycanova navštívil starosta města Jan Picka společně 

s tajemnicí městského úřadu Simonou Randovou. Školy v ulicích Křižíkova a Švabinského 

navštívily místostarostka Renata Oulehlová a vedoucí odboru školství a kultury městského úřadu 

Barbora Bardonová a začínající žáky ve škole v Běžecké ulici pozdravili místostarosta Karel Jakobec 

a Romana Černíková z odboru školství a kultury. 

    6. října proběhlo již druhé slavnostní oceňování žáků, kteří jsou i přes svůj nelehký život a ztížené 

podmínky ke studiu pilnými a nadanými žáky. Ve velké zasedací místnosti Městského úřadu 

Sokolov uvítali starosta Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová a vedoucí odboru školství a 

kultury Barbora Bardonová nejenom žáky, ale také učitele, rodiče, zástupce spolku Pohlazení a 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Ocenění si z městského úřadu odnesl například Michal Pokorný 

se sestrou Andreou, který je premiantem třídy a po ukončení základní školy chce studovat na 

gymnáziu, následně pak pedagogiku. Velké uznání si zasloužila také třída z habartovské základní 
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školy, která pomáhá jako celek svým handicapovaným spolužačkám. V letošním roce si velké 

poděkovaní a speciální cenu od představitelů města odnesla zástupkyně ředitele Základní školy 

Pionýrů  Mgr. et Mgr. Iveta Kořínková za svou dlouhodobou individuální práci s žáky.  

 

Zajímavosti ze škol 

Gymnázium a Krajské vzdělávací centrum Sokolov 

Škola nabízela zájemcům úplné střední vzdělání ve třech programech čtyřletého, šestiletého (s 

přírodovědným zaměřením) a osmiletého studia a ve školním roce 2015/2016 ji navštěvovalo 599 

(ve 2. pololetí 598) žáků, které vyučovalo 50 pedagogů. Ze 108 maturujících žáků úspěšně 

odmaturovalo 100 (30 z toho s vyznamenáním) a z tohoto počtu bylo 86 přijato na vysokou školu, 

což činilo úspěšnost přijetí 79,63 %.       

  Do 1. ročníku čtyřletého gymnázia bylo tento školní rok přijato ze 106 uchazečů 60, do 1. 

ročníku šestiletého z 31 celkem 27 a do 1. ročníku osmiletého gymnázia 30 žáků ze 76 uchazečů. 

  Sokolovské gymnázium v roce 2016 oslavilo 70. let své existence. Při té příležitosti bylo 

uspořádáno hned několik zajímavých akcí, které měly za úkol toto výročí připomenout. 24. září byl 

uspořádán turistický pochod do Slavkovského lesa, 21. října byla v sokolovském kostele sv. Jakuba 

Většího sloužena slavnostní mše, 4. listopadu se konala školní akademie a oslavy byly završeny 5. 

listopadu Dnem otevřených dveří a Plesem absolventů. Při obou těchto závěrečných akcích se 

v prostorách gymnázia a Hornického domu sešly desítky současných i bývalých pedagogů i studentů, 

aby se společně pobavili a zavzpomínali na svá gymnaziální léta. 

  Škola organizovala pro své studenty v roce 2016 několik zahraničních exkurzí, a to do Anglie a 

Francie (Paříž) a do Německa, konkrétně do Bambergu a Berlína, kde kromě pamětihodností 

navštívili též budovu Spolkového sněmu. Zde dokonce debatovali o nejnovějších problémech nejen 

německé politiky s poslancem sněmu panem Karl-Heinzem Brunnerem. Po besedě se studenti 

podívali i do prostor sněmu, kam veřejnost nemá přístup. Studenti tak mohli nahlédnout do jednacích 

sálů, včetně sálu, kde zasedá vláda. Několik plánovaných exkurzí do Německa se však kvůli 

zhoršené bezpečnostní situaci v důsledku teroristického útoku na vánoční trhy v Berlíně 

neuskutečnilo.  

  Studenti gymnázia navštívili v rámci exkurzí též mnoho míst v naší vlasti, například se 

uskutečnila exkurze do Techmánie v Plzni, pražské Národní galerie, Muzea Franze Kafky, 

Národního technického muzea Praha či celé řady divadel a dalších kulturních představení. 

 V aule gymnázia proběhlo i mnoho zajímavých besed s nejrůznějšími osobnostmi, například 

s pamětnicí holocaustu paní Dagmar Lieblovou, předním českým znalcem díla a života Williama 

Shakespeara Martinem Hilským, fotografem a cestovatelem Václavem Šilhou, spisovatelem Ivanem 

Krausem, válečnou reportérkou Jarmilou Štukovou a dalšími. 

  Z  projektů školy, jež byly financovány z cizích zdrojů, je třeba zmínit projekt Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost-Učíme se v knihovně, Inovace a podpora výuky na gymnáziu a Podpora 

přírodovědného vzdělávání v Karlovarském kraji-finanční partner.  

  

  Studenti školy byli též úspěšní v celé řadě soutěží na úrovních okresních, krajských či 

republikových kol. Jakub Kára dokonce v celoevropském kole soutěže EUSO, která paří k 

nejvýznamnějším evropským studentským soutěžím v přírodních vědách,  dosáhl pěkného 17. místa. 

V krajských kolech chemické a logické olympiády pak tento žák zvítězil a v celorepublikovém kole 

chemické olympiády byl 38. Markéta Šteklová se taktéž v celorepublikovém kole olympiády 

z francouzského jazyka umístila 11. Studentka Kateřina Čermáková vyhrála krajská kola olympiády 

z matematiky a biologické olympiády, řada studentů pak dosáhla v krajských kolech dalších 

naukových soutěží druhých a třetích míst. Studetni gymnázia dosahovali též pěkných výsledků ve 

sportovních soutěžích. Plavecký tým ve složení Martin Karban, Jan Hlavsa, Igor Landrgott, Adama 

Frolík, Jakub Rund a Stanislav Kafara se v republikovém kole umístil na 8. místě a v taktéž 

republikovém kole atletického čtyřboje dosáhl tým studentek Klára Sobotková, Agáta Böhmová, 

Vivien Vavrušková, Aneta Kokešová a Tereza Sekyrová 7. místa. 
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  Řadu aktivit vyvíjelo na místním gymnáziu i Krajské vzdělávací centrum, jež má hlavní úkol 

další vzdělávání pedagogických pracovníků. DVVP bylo realizováno jednak z rozpočtu zřizovatele v 

rámci udržitelnosti, a dále díky částečnému financování ze strany zájemců u akcí nad rámec plánu 

vzdělávání. Během školního roku 2015/2016 proběhlo v celkovém souhrnu 79 vzdělávacích akcí, 

kterých se zúčastnilo celkem 1090 pedagogických pracovníků všech typů škol v regionálním školství 

z Karlovarského kraje. Kromě níže uvedených kurzů se jednalo především o jednodenní akce. Nově 

byla otevřena tzv. Jarní školka, což byl ucelený systém vzdělávání pro mateřské školy (4 akce). 

Součástí DVPP v rámci udržitelnosti je i pořádání akcí pro odborné vzdělávání. Ve školním roce 

2015/2016 proběhlo sedm akcí, které se týkaly oborů strojírenství a elektrotechniky. Akce byly 

realizovány ve spolupráci s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov a 

Střední průmyslovou školou Ostrov. Všech těchto vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem 56 učitelů 

odborných předmětů. Součástí vzdělávání byly rovněž dva dlouhodobé kurzy se zaměřením na 

programování a technické kreslení, do nichž se zapojilo celkem 19 učitelů.  

Ve školním roce 2015/2016 pokračovala metodická a vzdělávací činnost zaměřená na integraci 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základních škol. KVC se zapojilo velmi aktivně 

spoluprací s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karlových Varech a Speciálně pedagogickým 

centrem v Karlových Varech. Tyto organizace garantují odbornou stránku činnosti, KVC zajišťuje 

veškerou organizaci a akreditace akcí. Činnost má tři formy: metodická práce s učiteli ve školách, 

která je zaměřena na řešení konkrétních situací, dále tzv. Vzdělávání sboroven, kde probíhá 

neformální setkání odborníků z praxe přímo s pedagogickým sborem dané školy, a nakonec pořádání 

vzdělávacích akcí, u kterých je snaha o propojení teoretického vzdělávání s praxí a legislativou. V 

rámci Vzdělávání sboroven se zapojilo v uplynulém školním roce 25 škol s celkovým počtem 402 

pedagogických pracovníků. Do společného vzdělávání byly zahrnuty i 3 akce pro pracovníky z 

Pedagogicko-psychologické poradny v počtu 36 účastníků. Lektorky v dané oblasti vzdělávání mají 

certifikát MŠMT Lektor-implementátor, který je podmínkou nutnou pro akreditaci programů. 

 

Integrovaná střední škola technicko-ekonomická Sokolov 

     Škola patří mezi největší technické školy v Karlovarském kraji. Vedle oborů vzdělání 

zaměřených především na strojírenství, elektrotechniku, stavebnictví, informační technologie, 

ekonomiku a veřejnou správu, realizuje také výuku ve vlastní akreditované svářečské škole a 

rekvalifikační kurzy pro úřady práce a soukromé subjekty. Je významným spolupracovníkem řady 

firem v regionu, jimž vychovává mnoho potřebných pracovníků a odborníků. K 30. 9. 2015 

navštěvovalo tuto školu celkem 702 žáků, z toho 126 dívek, jež vyučovalo 68 pedagogických 

pracovníků. Ve školním roce 2015/2016 skládalo maturitní zkoušku 53 žáků z 64 žáků maturitních 

ročníků. Z toho počtu jich zkoušku složilo 27, tedy necelých 51%, což je výrazně méně než v letech 

předcházejících. Jednou z příčin byla zřejmě těžší úroveň státní maturitní zkoušky. Závěrečné 

zkoušky v oborech pak složilo úspěšně 53 žáků z 62, tedy úspěšnost zde dosáhla 85,5%.  

    Velkého úspěchu dosáhla škola v říjnu, kdy zkompletovala sbírku ocenění, které oceňuje 

dlouholetou, trpělivou a kvalitní práci v technickém a dalším vzdělávání. Po třetím a druhém místu 

přišlo první místo a ISŠTE Sokolov se tak stala nejlepší „Školou doporučenou zaměstnavateli“. 

Stejné ohodnocení dostala škola v kategorii „Škola podporující řemesla“. Snaha o výběr dobrých 

žáků pro regionální zaměstnavatele je již tradicí. Už ve druhém ročníku (u žáků učebních oborů) 

začíná jejich umísťování do firem a dlouholetý propracovaný systém škola stále upevňuje a 

vylepšuje. Prezentuje firmy ve škole, dokonce i na pracovních oděvech žáků. Škola registruje 

požadavky na umístění více než šesti set žáků, ovšem k dispozici je zhruba třetina, neboť řada z nich 

musí zůstat ve škole k vlastní odborné přípravě.  Ocenění „Škola doporučená zaměstnavateli“ je 

nicméně završením snahy o propojení vzdělávání s výrobní sférou. 

   Tentýž měsíc uspořádala škola pod záštitou Krajského úřadu, Hospodářské a sociální rady 

Sokolovska (HSRS) a za podpory Městského úřadu v Sokolově a Úřadu práce v Sokolově 24. ročník 

výstavy „Kam po základní škole“ proběhla. Výstavy se ve sportovní hale ISŠTE Sokolov zúčastnilo 

na 26 středních škol a 12 zaměstnavatelů. I tentokrát se škola zaměřila na osobní přístup k zájemcům 

o studium.  

    Řada žáků školy dosáhla během tohoto školního roku zajímavých úspěchů. Na krajském kole 

soutěže „Zedník 2016“, které pořádalo v březnu SOU stavební Plzeň na svém pracovišti v Horní 
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Bříze, obsadili žáci školy Marek Ketner a Michal Mudrý 2. místo.  Úkolem soutěžících bylo v 

časovém limitu 4 hodiny a 15 minut postavit rohovou část nosného zdiva dle výkresové 

dokumentace. 

    Taktéž v březnu se na ISŠTE Sokolov konalo krajské kolo Mistrovství ČR v grafických 

předmětech. Soutěžilo 25 žáků z 6 škol v regionu, mezi kterými se žáci školy neztratili. V korektuře 

textu skončil Miroslav Homola s 47 korekturami a 3 700 body na krásném 3. místě, mezi "písaři" v 

kategorii psaní na klávesnici se umístil Alexander Eisenbruck s 3 396 čistými úhozy na 4. místě a 

Milan Kouhoutek  s 3 324 na 5. místě. 

   V květnu studentka školy Hana Frančáková vybojovala třetí místo v celostátní soutěži "Rosteme s 

knihou" s povídkou na téma "Město jako literární kulisa". V soutěži se sešlo 2 334 povídek a 

sokolovská studentka se probojovala mezi deset nejlepších autorů. Byla proto pozvána na slavnostní 

vyhodnocení do Prahy. Předávání cen se uskutečnilo v rámci výstavy Svět knihy Praha 2016. Hana 

Frančáková převzala diplom za 3. místo z rukou pořadatelek a herec a moderátor akce Lukáš Hejlík  

povídku celou přečetl.   

   V červnu se studenti zapojili do projektu „Stavby z vlnité lepenky“ a vytvořili z ekologického 

obalového materiálu zajímavou maketu zámku Kynžvart. Tématem 10. ročníku soutěže, určené 

středním stavebním školám, byla Národní kulturní památka. Studenti si pro zpracování modelu v 

jubilejním ročníku soutěže vybrali stavby, které jsou na seznamu národních kulturních památek a 

jsou spravované Národním památkovým ústavem (NPÚ). Každá z přihlášených 29 středních 

stavebních škol měla možnost do soutěže přihlásit dvě stavby. I když se však zámek Kynžvart žákům 

školy celkem podařil, do pražského finále se mezi 10 nejlepších neprobojoval.  

   Žáci školy konali i některé zajímavé akce mimo dobu vyučování. V sobotu 10. září, kdy se v 

Sokolově konala Hornická pouť, se 28 současných a bývalých žáků školy společně s učitelem 

Rostislavem Kurfürstem pustilo do tradičního podzimního čištění řeky v rámci ekologické výchovy. 

Žáci absolvovali akci s názvem "Čištění Ohře" mezi městy Kynšperk nad Ohří a Sokolov. Z 

příspěvku Města Sokolov byla zajištěna doprava účastníků na místo konání akce, ochranné 

pomůcky, igelitové pytle, svoz a likvidace odpadu a také občerstvení. 

  Též tradiční akcí žáků školy je „Studentský pochod“, jenž se opět konal v listopadu, na trase  

Nejdek – Přebuz – Kraslice.  Na akci, kterou škola pořádala s finančním příspěvkem Města Sokolov, 

dorazilo více než 160 turistů. Atmosféra byla perfektní a počasí turistům celkem přálo. 

   V prosinci byl pak v prostorách školy ukončen zimní semestr Univerzity třetího věku, který 

úspěšně ukončilo na 150 seniorů. K úspěšnému zakončení zimního semestru museli posluchači 

vypracovat a v daném termínu odevzdat písemnou práci studovaného předmětu. Letos mohli 

posluchači navštěvovat předměty – Dějiny hudby, Česká literatura, Evropská duchovní a kulturní 

studia, Člověk v nemoci a ve zdraví, Astronomie a kurzy Práce s počítačem. Až na pár výjimek 

odevzdali písemnou práci všichni posluchači. Na provozu Univerzity třetího věku se škola podílí 

spolu s městem Sokolov a Západočeskou univerzitou v Plzni. V akademickém roce 2015/2016 

navštěvovalo studium 115 frekventantů. Osvědčení o ukončení za splnění stanovených podmínek 

získalo 21 posluchačů, které si v červnu převzali na slavnostním předávání v Klášterním kostele sv. 

Antonína Paduánského.   

Střední škola živnostenská Sokolov 

   Tato instituce nabízela ve dvou budovách (ulice Komenského a ulice Žákovská) a několika 

odloučených pracovištích žákům střední vzdělání s maturitním vysvědčením a střední vzdělání 

s výučním listem ve dvouletém, tříletém a čtyřletém oboru a v nástavbovém studiu. Školu ve školním 

roce 2015/2016 navštěvovalo celkem 757 žáků a vyučovalo 74 pedagogů. V přijímacím řízení bylo 

v roce 2016 přijato celkem 165 uchazečů denní formy studia, 39 uchazečů denní formy 

nástavbového studia a 30 uchazečů dálkové formy studia. V prvním kole přijímacího řízení nebyl 

naplněn žádný z oborů, proto byla vyhlášena další kola – celkem čtyři. Nábor žáků do prvních 

ročníků denní formy vzdělávání pro školní rok 2016/17 zaznamenal podobný pokles jako v 

předcházejících letech, který byl způsoben značným snížením počtu žáků vycházejících ze ZŠ. 

Stejně jako v loňském školním roce se nepodařilo naplnit a otevřít obor Prodavač, nízký zájem žáků 

přetrvává i u dřevařských oborů. 
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Ve školním roce 2015/2016 se zvýšil počet žáků, kteří studium ukončili nebo přerušili. Ve 

srovnání se školním rokem 2013/2014 je počet nižší. Návrat žáků po přerušení studia je stejný jako 

ve školním roce 2014/2015. Ve školním roce 2015/2016 bylo v maturitních třídách na konci 2. 

pololetí celkem 48 žáků, k maturitní zkoušce bylo připuštěno pouze 37 z nich, 9 žáků neukončilo 

úspěšně poslední ročník. Čtyři žáci úspěšně ukončili ročník (vykonali zkoušky v náhradním termínu 

a opravné zkoušky) a maturitní zkoušku konali v řádném termínu až na podzim 2016. 

 V lednu se žáci školy zúčastnili 7. ročníku regionální soutěže ve stolování v Domažlicích, 

tentokrát s tématem „Pocta českému pivu“. Reprezentanti sokolovské Střední školy živnostenské 

zabodovali a v soutěži v konkurenci dalších šesti škol zvítězili! Porotci hodnotili vzhled tabulí, 

vystižení tématu, dekorace, připravené menu i inventář. Též si ověřili znalosti a připravenost 

soutěžících. Prostřené stoly proto obsahovaly předměty, které se vztahují k českému národnímu 

nápoji. Vidět tak byly korbely nebo porcelánové podtácky, vítězné tabuli dominoval pult s pípou. 

   V červnu dosáhli studenti školy dalšího skvělého úspěchu, když uspěli v prestižním klání 

dobrovolnických projektů Gratias Tibi 2016. Budoucí kosmetičky, cukráři nebo aranžéři 

navštěvovali ve školním roce  nedaleký dům s pečovatelskou službou, kde tamní seniory a seniorky 

líčili, masírovali, zdobili s nimi perníčky či vytvářeli různé dekorace. A právě za tuto aktivitu, které 

říkají “Den pro radost“, byli nominovaní na cenu Gratias Tibi 2016. V pražské Lucerně se mezi 134 

konkurenty prosadili a umístili mezi pěti nejlepšími. 

   Obor aranžér se zúčastnil celostátní soutěže „Po stopách Karla IV“. Zde obsadili studenti  2. a 3. 

místo v kategorii Tvorba plakátů a 3. místo v kategorii Fotografie. Pro převzetí ocenění byli pozváni 

na slavnostní odpoledne konané v Černínském paláci. Dalším úspěchem oboru aranžér byla účast na 

soutěži Region Plzeň 2016 - 2. místo v kategorii Výkladní skříň a 3. místo v kategorii Komerční 

vitrína a Mistrovství republiky AR junior České Budějovice 2016, kde obsadili 3. místo v kategorii 

Kresba zátiší. 

  Žáci oboru kadeřník se zúčastnili regionální soutěže kadeřnic „Děčínská vlna“, kde obsadili 1. 

místo v kategorii pánský účes a celostátní soutěže oboru kadeřník v Praze, mistrovství České 

republiky 2016 - Koruna kreativity, kde také v kategorii pánský účes získal žák 3. ročníku Jindřich 

Janovský 1. místo. Krajským úřadem KK bude oceněn v rámci slavnostního vyhlašování 

nejúspěšnějších žáků Karlovarského kraje. 

  Škola se zapojila do projektu EDISON organizovaného neziskovou studentskou organizací 

AIESEC, který je zaměřen na prolamování mezikulturních a jazykových bariér. Po celý říjnový 

týden na škole působila skupina osmi zahraničních stážistů – vysokoškolských studentů z těchto 

zemí: Mexiko, Řecko, Indie, Jordánsko, Arménie, Írán, Gruzie a Rumunsko.  

 

Základní škola Rokycanova  

        Tuto školu, umístěnou v nejstarší městské školní budově, navštěvovalo k září 2015 594 žáků, 

což znamenalo 99% naplnění kapacity. Výuku zajišťovalo 37 pedagogů, z čehož bylo 31 žen.  

       Škola dlouhodobě dosahuje výborných výsledků ve vzdělávání To ocenila i ministryně školství 

Kateřina Valachová, která v březnu v rámci své cesty krajem školu navštívila. Přímo před školou 

delegaci přivítaly desítky dětí spolu s vedením školy. Dostavili se také senátor Zdeněk Berka, 

starosta města Jan Picka a místostarostka Renata Oulehlová. Paní ministryně si prohlédla budovu, 

zajímala se o výuku jazyků, na kterou se škola již několik desetiletí zaměřuje, a s vedením školy a 

zástupci města diskutovala o současných nejaktuálnějších tématech, které školstvím hýbou – inkluzi 

a zvyšování platů učitelů. Kateřina Valachová návštěvu ukončila účastí v kroužku Věda nás baví. 

Ten škola realizuje od září 2015. Jeho cílem je přivést děti k vědě, ukázat jim, jak zábavná a 

inspirující může být. Paní ministryně nad tímto projektem převzala záštitu.  

     V minulých letech se škola zapojila do projektu Comenius, mezinárodní spolupráce škol, v jehož 

rámci byli dva žáci z každé školy pozváni do Evropského parlamentu v Bruselu. Zde se měli setkat s 

některými europoslanci a společně diskutovat o svých nápadech. 16. února 2016 odletěli do Bruselu 

Adam Solomko a Josef Tetour, žáci devátého ročníku. Druhý den ráno se všichni setkali s 

německým europoslancem Knutem Fleckensteinem, se kterým dvě a půl hodiny diskutovali nad 

aktuálními problémy v Evropě. Po obědě žáci využili příležitost pozdravit se s prezidentem 

Evropského parlamentu Martinem Schulzem a vyfotografovat se s ním. Za Českou republiku jim 

přišel potřást pravicí český europoslanec RNDr. Pavel Poc.  
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   Velmi úspěšní byli žáci sokolovské Centrálky ve dvou soutěžích, jejichž krajská kola se konala v 

měsíci březnu. Jednalo se o soutěž „Sapere – vědět, jak žít“ a Finanční gramotnost. V soutěži Sapere 

obsadil tým ve složení Luboš Toth, Matyáš Povejšil (oba z deváté třídy) a Pavel Plesník (6. ročník) 

1. místo a postoupili do celostátního kola. Cílem soutěže "SAPERE - vědět, jak žít" je neformálním 

způsobem vzbudit a rozvíjet zájem žáků základních a středních škol ČR a celé EU o zdravý životní 

styl, včetně zdravé výživy. V soutěži Finanční gramotnost bojovali žáci ve 2 kategoriích. V I. 

kategorii obsadilo družstvo ve složení Lukáš Rada, Phuong Nhi Nguyen a Miroslav Uher (5. 

ročníky) krásné 2. místo. Ve II. kategorii vybojoval tým ve složení Martin Onak, Adam Solomko (9. 

ročník) a David Václavík (8. ročník) 1. místo.   

     V rámci podpory technického vzdělávání začala škola spolupracovat s Vodohospodářskou 

společností Sokolov. Město investovalo v letech 2015 a 2016 do projektu Podpora polytechnického 

vzdělávání na základních školách 61 000 Kč, za které byly ve spolupráci s krajskou hospodářskou 

komorou  realizovány akce pro výchovné poradce, rodiče a samotné žáky informující o potřebnosti 

polytechnického vzdělávání. Dalším výsledkem projektu je právě zajištění spolupráce společnosti 

VOSS a ZŠ Rokycanovy. Společnost v rámci firemního dobrovolnictví vyslala na školu čtveřici 

svých zaměstnanců, kteří celý den strávili ve školní dílně. Zde renovovali desky pracovních 

stolů.  Kromě toho VOSS Sokolov přispěl na nákup čtyř nových svěráků právě do školní dílny.  

    V prosinci čekala školu další významná návštěva, a sice školský ombudsman Slávek Hrzal, 

organizátor soutěže Zlatý Ámos. Společně se starostou Janem Pickou, místostarostkou Renatou 

Oulehlovou a tajemnicí Simonou Randovou navštívil školu, kde mu byly ve středu 14. prosince 

představeny projekty „Čteme společně“ a „Posaďte se“, které na škole v současné době probíhají. 

Projekt „Čteme společně“ byl původně založen na podporu čtenářství a spojení prvního stupně s 

druhým. Starší děti měly namotivovat ty mladší ke čtení. Postupem času se projekt rozvinul i na 

projekt proti šikaně. Učitelé zjistili, že vedlejší produkt tohoto setkávání je v tom, že si mladší žáci 

najdou mezi svými staršími kolegy kamarády, kteří pak fungují jako jejich tutoři. Mladší žáci za nimi 

tak mohou kdykoliv přijít, poradit se s nimi a najít v nich oporu. Návštěva byla s vedením školy i při 

prezentaci dalšího projektu s názvem Posaďte se, na kterém pracují nejenom kantoři, ale hlavně 

rodiče se svými dětmi. Společně malují všechny desky a následně z nich montují lavičky, které 

budou v sezóně umisťovány po Sokolově.   

     Žáci školy se již desátým rokem snaží pomáhat dětem, které nemají jednoduchý osud. Většinou se 

jedná o děti trpící onkologickým onemocněním, nebo děti, které jsou odkázány na pomoc druhých. 

Za posledních deset let se podařilo pomocí burzy vybrat kolem 150 000 korun. Jednotlivé částky 

pomohly v minulých letech např. sokolovské nemocnici a v poslední době nadaci Dobrý anděl. 

Letošní ročník byl jubilejní a podařilo se vybrat rekordních 18 700 korun. Část peněz byla věnována 

na nákup drobných dárků pro seniory v Domově ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově. Jednalo se 

o seniory, za nimiž dlouhodobě nikdo nechodí, a to ani o Vánocích.  

 

Základní škola Pionýrů 

    Školu navštěvovalo ve školním roce 2015/2016 555 žáků, což znamenalo naplnění z 81,61%. 

Výuku zajišťovalo 37 pedagogů, z čehož bylo 29 žen. I škola Pionýrů dosáhla v tomto roce 

zajímavých výsledků. Žákyně 9. třídy Nicole Žáčková vyhrála v březnu krajské kolo v kategorii C2 

předmětové soutěže v anglickém jazyce, které se konalo v DDM v Karlových Varech. Do kategorii 

C2 patří žáci s užším kontaktem s anglickým jazykem. Nicole tak postoupila mezi 14 nejlepších z 

celé České republiky.  

    Žáci 5. ročníku se v dubnu zúčastnili soutěže Hravě o Sokolově. Družstvo ve složení Kateřina 

Makovická, Martin Zahrádka, Matyáš Bazoni a Jan Mudra (náhradník) přistupovalo k soutěži velmi 

zodpovědně. Pročítali knížky o Sokolově, seznamovali se s historií i současností Sokolova, hledali v 

mapě a učili se povídání k prezentaci o škole. I proto obsadili žáci krásné třetí místo.  

    Škola Pionýrů je známá sportovními úspěchy. V květnu získala děvčata školy třetí místo ve 

volejbalu na kvalifikaci o republikové finále, které se konalo v Praze. Cesta do Prahy však nebyla 

jednoduchá. Dívky ve složení Eliška Tichá, Anna Bečková, Kateřina Rychnová, Anna Benešová, 

Karolína Waitová, Tereza Bendová, Karolína Šimanová, Lucie Pavlíková a Veronika Vokáčová 
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vybojovaly postup na kvalifikaci nejdříve v okrskovém kole v Sokolově, pak v okresním kole 

v Chodově a poté v krajském kole v Karlových Varech. 

   Vynikající sportovní úspěchy školy pak pokračovaly. V květnu probíhalo na sokolovském 

atletickém stadionu krajské finále žactva v atletice. Škola se jako jediná z celého kraje kvalifikovala 

z okresních kol s více jak jedním družstvem. Žáci a žákyně podali výborné výkony, kdy několikrát 

překonali nejen své osobní rekordy, ale i rekordy školy. Mladší žákyně skončily druhé a obě družstva 

chlapců (mladší i starší) vyhrála v celkovém součtu bodů družstev. I proto mohl v září na 

slavnostním zasedání předat starosta města Jan Picka pohár s věcnými sportovními dary právě škole 

Pionýrů za 1. místo Sportovní ligy 1. stupně ZŠ. Škola také ve školním roce 2015/2016 již posedmé 

zvítězila v celoroční sportovní soutěži 2. stupně ZŠ a nižšího stupně osmiletých gymnázií. Krajská 

rada AŠSK ČR Karlovarského kraje tak mohla škole opět předat putovní pohár. 

   V rámci získání praktických znalostí o městské samosprávě, volebním systému či státních 

symbolech navštívily 24. října třetí třídy školy městský úřad, kterým žáky provedl starosta města Jan 

Picka a vedoucí odboru školství a kultury Barbora Bardonová. Žáci na vlastní kůži vyzkoušeli 

zasedací místnost zastupitelstva. Viděli také odbor životního prostředí, kancelář starosty a od pana 

starosty vyslechli poutavý výklad o tom, jak se volí zastupitelstvo, rada města, jak funguje městský 

úřad a další. Žáci si prohlédli vlajky a znaky města, dozvěděli se legendu o sokolníkovi, ale měli také 

spoustu dotazů. Pan starosta odpovídal na to, jaké je to být starostou, co se mu na městě nelíbí, co se 

zbourá, zda se ve městě postaví drtička odpadů, zda bude v blízkosti školy vytvořen přechod pro 

chodce či zda starosta chodí po červeném koberci. V kanceláři starosty si žáci vyzkoušeli 

starostovskou židli, prohlédli na obrazech historickou podobu města i novodobé letecké fotografie a 

potěžkali starostovský řetěz. Společně pak také navštívili místostarostu Karla Jakobce.  

  Škola Pionýrů udržuje partnerství se školou v německém Neustadtu a v rámci této spolupráce 

proběhlo ve školním roce několik zajímavých akcí. V květnu přijela část německých žáků do 

Sokolova, kde se s žáky školy Pionýrů utkali v několika sportovních disciplínách a další den 

navštívili výstavu o Karlu IV. V Praze. V prosinci se poté žáci české školy rozjeli naopak do 

Německa, kde mimo jiné navštívili Weiden a Norimberk a vyzkoušeli si jízdu na běžkách a biatlon. 

 

Základní škola Běžecká 

 

   Tuto základní školu navštěvovalo k 30. září 2015 476 žáků, což znamenalo naplněnost 62,63%, 

tedy nejméně ze sokolovských škol. Výuku zajišťovalo 38 pedagogů, z čehož bylo 37 žen Škola má 

dvě pracoviště. Budovu na ulici Běžecká, kde jsou i speciální třídy, navštěvovalo 189 žáků (59 ve 

speciálních třídách), budovu na ulici Boženy Němcové navštěvovalo 290 žáků. Na škole byla ve 

školním roce 2015/2016 poprvé otevřena přípravná třída pro dvanáct zájemců s poruchami 

pozornosti a koncentrace, s jazykovým znevýhodněním, s problémy s grafomotorikou a především 

pak s vadami řeči. Celým školním rokem děti prováděla Marie Faustová společně s logopedickou 

asistentkou Kucharičovou, speciální pedagožkou Berkovou a psycholožkou Pastierikovou 

Neveďalovou. Děti si zde hrály, relaxovaly, učily se a především pak probíhaly nápravy všech 

handicapů. Podařilo se vybudovat velmi pěkné a podnětné zázemí - učebnu a hernu. Třídní učitelka 

byla ve spojení s odbornými pracovišti, pravidelně sledovala vývoj jednotlivých dětí a 

vyhodnocovala výsledky společně s rodiči a odbornými pracovníky. Pro děti byl tento "přípravný" 

rok rozhodně přínosný a mohou tak bez větších problémů ve školním roce 2016/2017 nastoupit do 

první třídy. Přípravná třída pro děti s handicapy se osvědčila, a bude proto pokračovat i v 

následujícím školním roce 

   V dubnu na škole přivítali závodníky základních škol na okresním kole soutěže „Odznak 

všestrannosti  olympijských vítězů“, jehož zakladateli jsou desetibojaři Roman Šebrle a Robert 

Změlík. Děti se utkaly v pěti disciplínách a bojovaly nejen o sady medailí v jednotlivcích a v 

družstvech, ale i o postup do krajského kola. Nejúspěšnější byla nakonec pořádající škola ZŠ 

Sokolov, Běžecká. Z rukou paní ředitelky Mgr. Hany Hrubé, která soutěž nejen zahájila, ale také 

předávala těm nejlepším medaile, převzali vítězové krásný pohár.  

  Škola již tradičně získala grant z programu Evropské unie Erasmus+, a tak též v dubnu žáci vyjeli 

navštívit novou partnerskou školu v malém bavorském městečku Schonungen. Jednalo se o první z 

trojice česko-německo-maďarských setkání projektu „Enjoy traditions!“ zaměřeného na poznávání 

tradičních slavnostních událostí. Tématem německého setkání byly Velikonoce. Žáci si se svými 
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německými partnery povídali o velikonočních tradicích, malovali vajíčka, pekli velikonoční beránky 

a zajíčky. Žáci posledního desátého ročníku připravili dopoledne plné velikonočních her. Na závěr 

týdne navštívil školu starosta města, zástupce krajské i zemské vlády, poděkovali všem za naši práci 

a předali trička s logem projektu, které navrhl Lukáš Dopita z 6. A.  

      V září se konal 2. ročník oblíbené soutěže Hejtmanův pohár. V soutěži, kterou pořádá Asociace 

amatérských sportů České republiky, spolu zápolí žáci ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Školy, jež jsou 

v této disciplíně nejaktivnější, získávají kromě originálního poháru také poukazy na nákup 

sportovního vybavení. Do obou ročníků soutěže se zapojilo na 313 škol a více než 80 tisíc žáků. V 

našem regionu suverénně zvítězila právě škola Běžecká. Za vyhraný poukaz nakoupí nové vybavení 

do tělocvičen, včetně míčů. Druhá pak byla Základní škola Nová Role a třetí skončila Základní škola 

Toužim. Bonusem byla pro odměněné žáky prohlídka Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje. Ceny vítězům předal radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Edmund Janisch.  

      Díky podpoře Karlovarského kraje se pedagogové školy v listopadu již potřetí setkali s PhDr. 

Richardem Braunem, PhD. Seminář navazoval na akci uskutečněnou v roce 2015 s názvem 

„Management školní třídy“. Využití prožitkových technik – her s psychologickým obsahem se 

ukazuje jako výhodná forma nejen primární prevence sociálně patologických jevů, ale také jako 

účinný nástroj managementu třídy. Velký důraz je kladen na prožitek takových her samotnými 

frekventanty, čímž se zajistí dobré pochopení algoritmů takových technik. Nedílnou součástí tohoto 

semináře byla metodika vedení psychoher, stejně jako nejčastější úskalí takové práce. V rámci 

využití skupinových technik metodiky prevence se zdůrazňuje odlišnost od psychoterapie.  

    V prosinci přijeli v rámci již zmíněného evropského projektu Erasmus+  recipročně němečtí a 

maďarští žáci do Sokolova. Celý týden se nesl v duchu Vánoc a poznávání našich tradic. Jednou z 

prvních zastávek zahraničních hostů byla sokolovská radnice, kde se slavnostního přivítání ujaly 

místostarostka Renata Oulehlová a vedoucí odboru školství a kultury Barbora Bardonová.  Cílem 

návštěvy je ukázat hostům české tradice a zvyky. Žáci spolu vyráběli vánoční dekorace, cukroví, 

svíčky, zdobili stromeček a nakonec všichni společně prožili opravdový Štědrý večer s tradiční 

večeří a dárky. Po prohlídce Sokolova a jeho okolí čekal děti také výlet do Karlových Varů a 

německého Zwickau. Na konci týdne pak studenti zpracovali prezentaci ze svých zážitků a dojmů, 

ve které pak budou porovnávat tradice české oproti těm německým a maďarským.  O navození 

vánoční atmosféry se již na radnici postarali žáci pěveckého oboru ZUŠ Sokolov, kteří vánočními 

koledami rozezpívali téměř všechny zúčastněné. Po předání drobných dárků zaznělo také velké 

poděkování městu Sokolov, které projekt předfinancovává.  

   

Základní škola Křižíkova 

Školu navštěvovalo k 30. září 2015 507 žáků, což představovalo naplněnost 81,77%, výuku 

zajišťovalo 33 pedagogů, z čehož bylo 29 žen.  Velkým úspěchem skončilo zapojení všech žáků 

školy do projektu „Olympijský víceboj“, který proběhl pod patronací Českého olympijského výboru. 

Vzhledem k aktivitě žáků i učitelů se škola opět umístila mezi nejúspěšnějšími školami v České 

republice a v lednu získala návštěvu Olympijské hlídky se sportovním programem za účasti českého 

reprezentanta Filipa Trejbala.  Během celého dne se v tělocvičně vystřídali všichni žáci. Děti z 

prvního stupně měly šanci zlepšit se v již splněných disciplínách „Sazka olympijského víceboje“, 

zhlédly krátká videa z Filipovy kariéry a měly šanci se zeptat na několik otázek. Celý druhý stupeň 

se následně zúčastnil besedy s Filipem Trejbalem. Žáci měli možnost se ho zeptat na vše, co je 

zajímalo ohledně jeho sportovní kariéry i na další zajímavosti. Na závěr proběhlo společné focení a 

podpis pamětních kartiček.  

Tentýž měsíc vybojovali mladší žáci školy 2. místo v krajském kole ve florbalu, kam postoupili 

z taktéž 2. místa v okrese. V krajském finále se střetli se Základní školou Konečná z Karlových 

Varů, a i když nakonec prohráli, dosažená stříbrná pozice je více než výborná. 

V únoru se konalo okresní kolo žáků v silovém víceboji, které pořádala škola Křižíkova. Mladší 

žáci soupeřili ve třech disciplínách: trojskok, přítahy na hrazdě a hod medicinbalem. Starší žáci 

bojovali ve stejných disciplínách, navíc měli bench press. Letos se oproti loňskému roku řada 

družstev výrazně zlepšila. Školní družstvo mladších žáků nakonec skončilo na slušném šestém místě 

a družstvo starších žáků na sedmém místě. 
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Taktéž v únoru se uskutečnilo okrskové kolo v basketbale mladších a starších žáků, a sice v 

Kraslicích. Starší žáci školy Křižíkova si pohlídali suverénní postup a po jednoznačných výhrách se 

mohli těšit z 1. místa a postupu do okresního kola. Mladší žáci zvládli v poklidu dva zápasy a o 

postup se střetli s domácími hráči z Kraslic. Po výhře 4:2 se i mladší žáci mohli radovat z 1. místa a 

postupu dál. 

V říjnu proběhlo na ISŠTE Sokolov pilotní krajské kolo soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy. 

Soutěžící museli zpracovat zadaný model části výrobní linky. Po doladění parametrů a vyzkoušení 

funkčnosti předali své modely hodnotící komisi. Žáci 5. ročníků (Petr Rabina, Sebastian Maslen a 

Jakub Hermann) a tři studenti z ISŠTE se umístili na krásném druhém místě. 

Škola partnersky spolupracuje se základní školou Kreuzbergschule ve Schwandorfu v SRN. Ve 

školním roce 2015/2016 se společně školy zapojily do projektu Sparkasse Schwandorf, která se 

rozhodla financovat společné projekty partnerských škol. Během celého školního roku pracovali žáci 

na přípravě kalendáře receptů pro rok 2017. Během tohoto projektu 7 žáků 8. ročníku s paní Mgr. 

Götzlovou, paní Mgr. Haranzovou a panem Mgr. Vlčkem připravilo recepty a také uvařilo jídla 

české a německé kuchyně v průběhu dvoudenních návštěv Sokolova a Schwandorfu v dubnu a 

květnu. 

Základní škola Švabinského 

Do školy Švabinského chodilo k 30. září 2015 517 žáků, což znamenalo naplnění ze 73, 85%. Na 

výuce se podílelo 33 pedagogů, z toho 27 žen.  

 Škola již 13 let spolupracuje s Emil – Fischer – Volksschule v Dörfles v německém Esbachu.  Ve 

školním roce 2015 - 2016 škola společně s německými dětmi připravila představení Veselý svět 

zvířat podle vlastního scénáře. Společný pobyt ve Weissenstadtu proběhl na začátku května 2016 a 

byl opět velice úspěšný. 

Škola se také účastnila řady projektů, například spolupracuje s Gymnáziem Sokolov na projektu 

„Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Karlovarském kraji“, účastnila se „Sazka 

Olympijského víceboje“, což je projekt Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého 

životního stylu zahrnutým do širšího projektu „Česko se hýbe“, případně projektu „Z místa, kde 

žijeme“. Tento celorepublikový projekt pořádá každoročně Člověk v tísni, o.p.s. Týmy z celé 

republiky zpracovávaly různá témata, která se měla dotýkat podtématu „Lidé v pohybu“. Dívky z 

VIII. A školy (Denisa Szabová, Monika Štácová, Tereza Muchová) si vybraly Kapucínský klášter sv. 

Antonína Paduánského v Sokolově – konkrétně  likvidaci sokolovského kláštera v rámci tzv. Akce 

K v 50. letech. Žákyně pracovaly s různými prameny a s pamětníky a osvojily si tak řadu nových 

zkušeností. Z celého projektu vznikly prezentace, online prezentace či výstava.  

  Žáci školy byli úspěšní i ve sportovních soutěžích. V celoroční okresní Sportovní lize pro 2. 

stupeň ZŠ organizované Okresní radou AŠSK ČR Sokolov získali druhé místo mezi 25 

zúčastněnými školami. Druhé místo v okrese také žáci školy obsadili v nové sportovní soutěži O 

pohár ministra školství. Ve vyhodnocení školních sportovních soutěží vyhlašovaných Karlovarským 

krajem a Krajskou radou AŠSK ČR Karlovarského kraje pro 1. stupeň základních škol obsadila škola 

v rámci okresu Sokolov 4. místo a mezi 66 zúčastněnými školami z Karlovarského kraje desáté 

místo. V soutěžích pro druhý stupeň ZŠ se žáci umístili v rámci Karlovarského kraje na třetím místě. 

Ve sportovní lize pro 1. stupeň ZŠ organizované Tělovýchovnou unií Sokolov to pak bylo 4. místo. 

O historický sportovní úspěch školy se zasloužily Barbora Stupková, Barbora Navrátilová, Veronika 

Sládková, Adéla Kravaříková a Šárka Kuboňová. Po vítězstvích v okresním a krajském kole se 

probojovaly do republikového finále družstev v přespolním běhu ZŠ. Zde získaly vynikající druhé 

místo v kategorii mladších žákyň. V krajských kolech olympiád uspěli především žáci Jan Pacelt 

(matematika 1. místo) a Ondřej Husák (bilogie a matematika 1. místo) 

 

Základní umělecká škola 

 Sokolovskou uměleckou školu navštěvovalo v roce 2015/2016 702 dětí v tanečním, hudebním a 

výtvarném oboru, ve kterých vyučovalo celkem 27 učitelů. Ty byly v mnoha soutěžích velmi 

úspěšní. V okresním kole soutěže ZUŠ - Hra na elektronické klávesové nástroje, které se konalo v 
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Chodově, získali žáci ZUŠ Sokolov Michal Kopecký, Margarita Tóthová a Jakub Krieger 1. místa s 

postupem do krajského kola. Ve stejné soutěži obsadil Sebastina Bolcek 2. místo.  

V únoru se konalo v Bečově nad Teplou okresní kolo soutěže komorních souborů s převahou 

smyčcových nástrojů. 2. místo obsadilo Violoncellové duo ve složení Ondřej Valtera a Pavel Mašek 

a Houslový komorní soubor - Klára Štěpánková, Damaris Hrůzová, Kryštof Kolář a Monika Štácová, 

1. místo s postupem do krajského kola získalo Violoncelové duo - Viktorie Kubálková, Pavel Mašek, 

Violoncellové trio - Ondřej Valtera, Marie Dunková, Karolína Dunková a Barokní trio - Karolína 

Dunková, Marie Dunková a Monika Štácová.  

Velmi úspěšní byli žáci sokolovské Základní umělecké školy Margarita Tóthová v II. kategorii (9 

let) a Jakub Krieger v VI. kategorii (14 let), když zvítězili v krajském kole soutěže ZUŠ - Hra na 

elektronické klávesové nástroje. Soutěž se konala v březnu v Sokolově. Oba dva vítězové postoupili 

do ústředního kola. Do ústředního kola postoupil také absolutní vítěz celé soutěže Michal Kopecký v 

VIII. kategorii (16 let). Zároveň získal cenu poroty za vlastní skladbu a aranžmá.  

30. výročí své existence oslavil v roce 2016 Pěvecký sbor Zvonek Základní umělecké školy. 

Vznikl tedy v roce 1986 a během jeho existence se ve sboru vystřídali dva sbormistři, a to Václav 

Zeman a po něm František Šteinfeld. V současné době vede sbor sbormistryně Andrea Plachá, která 

převzala pomyslné kormidlo před deseti lety. Toto významné jubileum sbor v sobotu 19. března 

oslavil výročním koncertem. Během něj se představili nejen bývalí členové ale i přípravná třída 

Kolibříci, kde zpívají děti do 11 let. 

V dubnu dosáhli žáci školy pěkného úspěchu v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře komorních 

souborů s převahou smyčcových nástrojů, které se konalo v Horním Slavkově. Tři soubory ze 

Základní umělecké školy v Sokolově v krajském kole zvítězily. První místa získala violoncellové 

trio „Divoké kobylky“, ve složení Ondřej Valtera, Marie Dunková a Karolína Dunková, 

violoncellové duo „Cella V.I.P.“, ve složení Viktorie Kubálková a Pavel Mašek, a soubor barokní a 

předklasické hudby „Komtesy“, ve složení Karolína Dunková, Marie Dunková a Eva Tatýrková. 

Taktéž v dubnu získal v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje v 

nejsilněji obsazené kategorii skvělé druhé místo Michal Kopecký. Soutěž se konala ve Františkových 

Lázních. Z krajského kola se do něj probojovali celkem tři zástupci ZUŠ Sokolov. Kromě Michala 

Kopeckého ještě Margarita Tóthová a Jakub Krieger, kteří získali čestné uznání 1. stupně 

V listopadu oslavila škola již 70 let svého trvání. 11. listopadu se tak v městském divadle konal 

výroční koncert věnovaný právě tomuto výročí. V programu se představili nejenom současní žáci a 

jejich učitelé, ale i úspěšní absolventi školy. 

 

Mateřské školy 

   Do celkem sedmi mateřských škol zřizovaných městem chodilo v roce 2015/2016 celkem 739 

dětí. V rámci projektu prevence kriminality „Bezpečná vycházka“ navštívili během roku postupně 

všechny školky Strážníci Městské policie Sokolov. Například již v lednu navštívili děti v Mateřské 

škole v ulici Karla Havlíčka Borovského. S předškoláky vybarvovali policisté omalovánky, ke 

kterým jim donesli i pastelky. Tématem omalovánek je bezpečné chování dětí při hře v zimě, 

zejména na rybníku, a správné a bezpečné přecházení přechodu pro chodce. Na závěr návštěvy 

potěšili strážníci děti nejmladším členem Městské policie Sokolov, 5 měsíčním psem Abelem a jeho 

psovodem. Dále oddělení prevence kriminality MP Sokolov nachystalo další reflexní vestičky pro 

děti ze školek, kdy se jim snaží každoročně pomáhat s výměnou těch starých, které od strážníků 

dostaly školky v průběhu roku 2010. Tenkráte v rámci tohoto projektu bylo zakoupeno celkem 800 

ks vestiček, tj. pro každé dítě ve školce. 

 V březnu se děti ze třídy U Modrého a Žlutého klíčku z mateřské školy Barevný klíček Sokolov, 

Vítězná rozjely na oblastní kolo celostátního festivalu mateřských škol do Toužimi s vystoupením 

„Ledové snění“. S dětmi vystoupení nacvičily paní učitelka Jana Endyšová a Jiřina Deutschová. 

Vystoupení se moc povedlo, sklidilo velký potlesk a bylo vybráno k účasti v celostátním kole 21. 

ročníku celostátního festivalu mateřských škol Mateřinka, které se konalo ve dnech 6. a 7. května v 

Nymburce. Jejich vystoupení sklidilo velký potlesk.  

Děti z této školky se v květnu vydaly udělat radost seniorkám z Centra sociálních služeb v ulici 

Jiřího z Poděbrad. Děti ze třídy U Zeleného klíčku představily část své „jarní besídky“ a tím popřály 

matkám a babičkám k jejich svátku. A navíc babičky obdarovaly krásnými jarními motýlky.  
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Mateřská škola Marie Majerové získala ocenění „Školka spolupracující s Mensou“, které uděluje 

Mensa ČR mateřským školám, jež se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci nejen s 

nadanými dětmi. MŠ Marie Majerové je jedinou mateřskou školou v Karlovarském kraji, která 

získala tento status, a sice za účast na metodě NTC Learning, jež pracuje se souborem technik a 

speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností 

u dětí předškolního věku. Děti z mateřské školy Marie Majerové Sokolov jsou těmito aktivitami tak 

nadšené, že si místo hraní se stavebnicemi jdou samy vyhledávat na mapě a chtějí znát další a další 

státy. Do budoucna plánuje ředitelka mateřinky absolvování školení pro všechny učitelky působící 

ve školce, aby mohly tyto aktivity provádět ve všech třídách. 

 

Dům dětí a mládeže Sokolov 

   Sokolovský Dům dětí a mládeže čítal v roce 2016 1 253 členů (o 66 méně než minulý rok), 

kteří byli zapsáni do 113 zájmových útvarů. Během roku uspořádal DDM celkem 252 akcí 

sportovního, kulturního a zájmového charakteru, které navštívilo 24 343 (tedy takřka o 3200 více než 

rok předešlý). Kromě toho uspořádal DDM řadu akcí charakteru informačního a osvětového, které 

navštívilo 8 056 lidí, a také mnoho spontánních aktivit pro volně příchozí, kterých bylo na těchto 

akcích napočítáno 14 330. 564 účastníků navštívilo různé individuální akce.  

  DDM organizoval i řadu prázdninových akcí, především příměstské prázdninové tábory, jichž 

uspořádal celkem 11, na které se přihlásilo 359 zájemců. Každý z táborů byl jiného zaměření 

(například chovatelský, horolezecký, hasičský a podobně). 

  Dále DDM v součinnosti s Krajským úřadem Karlovarského kraje pořádal 37 regionálních a 

okresních kol soutěží základních škol, speciálních škol, středních škol a základních uměleckých škol, 

které navštívilo 5 124 účastníků. 

Obvyklými akcemi DDM je kromě zájmových kroužků připravovat pro děti program pro 

víkendy, nejrůznější dny volna a prázdniny a pomoci tak rodičům postarat se o jejich ratolesti. Na 

pololetní prázdniny v lednu tak byly například připraveny „hrátky se zvířátky“, při kterých si děti 

mohli prohlédnout chovaná zvířata, povídat si o nich, krmit je a pečovat o ně. Kromě starosti o 

zvířátka děti čekal den plný zábavy, her a sportu. Den poté se konal maškarní karneval. Obě akce 

finančně podpořilo město Sokolov. 

Předposlední dubnovou sobotu byl uspořádán Den Země, který děti jako každoročně mohli 

oslavit hravým setkáním. Akci bohužel nepřálo počasí, a tak byli zájemci nuceni přesunout se do 

vnitřních prostor. Ve velkém sále už na děti i dospělé čekal pirát s opicí Čikitou a bavil děti celou 

hodinu tancem, zpěvem a vytvářením obřích bublin. V dalších prostorech mohly děti plést jako 

pavouk, lézt jako veverka, vyzkoušet si ostrý zrak jako rys, s koulemi Sphero navštívit všechny 

světadíly, popasovat se s moudrou sovou, zasadit si vlastnoručně květinu nebo bylinku, navštívit 

přírodovědnou stanici nebo střílet se samostřílu a točit se na kolotoči s klikou. I přes to, že intenzivně 

pršelo, přišlo na akci více jak 400 lidí a dětí.  

První květnový týden již bylo počasí vskutku jarní, a tak mohli zaměstnanci DDM uspořádat 

okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy a vládní organizací BESIP. Soutěžícími se stali žáci druhého stupně základních škol ze 

Sokolova, Kraslic a Chodova, kterých bylo bezmála 120. Ti byli rozděleni do dvou kategorií, žáci do 

12 let a žáci do 16 let. Soutěžní disciplíny byly celkem čtyři, nejdříve žáci absolvovali test pravidel 

silničního provozu, první pomoc, poté jízdu zručnosti a jízdu podle pravidel silničního provozu na 

dopravním hřišti za přítomnosti Městské policie Sokolov v čele s vedoucí oddělení prevence 

kriminality Hanou Procházkovou. Akce se zúčastnila také místostarostka Renata Oulehlová a 

starosta Jan Picka.  

Na konci května uspořádal v DDM Model klub Sokolov již 11. ročník výstavy železničních 

modelů. K vidění byly nejen práce dětí ze zájmového útvaru, ale také činnost dospělých členů, kteří 

se snaží vytvořit jedinečný modelový svět. Dále byl k vidění i nejnovější systém v řízení 

modelového kolejiště Z21 a Faller Car System. Nejednalo se pouze o ukázku železnice, ale také 

silniční dopravy, těžby kamene, těžby dřeva, továrního komplexu papíren a jiných zajímavostí. 

Provoz lokomotiv bylo možné řídit pomocí chytrých mobilních telefonů nebo tabletů, což zejména 

mladé nadšence jistě přitahuje.  
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Dům dětí a mládeže již tradičně pořádal po celou dobu hlavních prázdnin řadu táborů a pomáhal 

tak rodičům naplnit volný čas jejich dětí. O letních prázdninách bylo pro školáky připraveno deset 

týdenních letních příměstských táborů s pestrým programovým zaměřením. V nabídce byl kromě 

jiného chovatelský nebo hasičský a horolezecký tábor, dále výcvik malých paintballistů či 

parkouristů, hra na piráty, nebo sportovní tábor. Jeden tábor byl určen i předškolním dětem. 

Příměstské tábory sice nemohou konkurovat větším akcím podobného táborového typu s vlastním 

zázemím, přesto si však na ně našlo cestu na 300 dětí.  

Den dětí oslavil Dům dětí a mládeže 28. května, kdy byl pro zájemce připraven bohatý program. 

Vystoupila skupina 5 Angels, připravena byla pro děti je bublinková show, skákací boty nebo 

postavy s obříma rukama. Zároveň byla tento den ukončena výstava železničních modelů.  

Na 4. října si DDM připravil interaktivní program pro děti zdejších mateřských škol, který byl 

zaměřený na správnou hygienu při stravování a zdravé jídlo vůbec. Mateřským školkám byl nabídnut 

interaktivní pořad dvojice Vanda a Standa „Přijede k nám návštěva“ na téma bezpečnost a hygiena 

při stravování. Program byl zpracován na základě projektu „5 klíčů k bezpečnému stravování“ 

Světové zdravotní organizace WHO. Děti si prostřednictvím interaktivní show s písničkami 

zopakovaly a upevnily základní pravidla hygieny a bezpečnosti při jídle. Školním družinám byla 

nabídnuta interaktivní přednáška na téma zdravé stravování - „Jíme zdravě a s chutí“. Program 

hravou a zajímavou formou přiblížil dětem pravidla zdravého stravování v rámci pravidla 3P: pestře, 

přiměřeně a pravidelně – co jíst, co je zdravé, kolikrát denně jíst, základy výměny, základní živiny, 

nápoje zdravé a nezdravé, kolik denně vypít, jak nakupovat potraviny a jak s nimi zacházet. 

     O podzimních říjnových prázdninách proběhla v sokolovském Domě dětí a mládeže akce 

Prázdninový den – Exkurze, Podzimní prázdniny v pohybu a Halloweenský prázdninový den. Těchto 

akcí se zúčastní celkem 120 dětí. Ve středu čekala na děti exkurze do Laser game Plzeň a pohybové 

aktivity jako roztleskávačky, aerobik, stolní tenis a spoustu dalšího sportovního vyžití. Ve čtvrtek 

tvořily strašidelný hrad, hledaly poklad a či se účastnily maškarního karnevalu.  

 

VII. Zdravotnictví a sociální služby 

Zdravotnictví  

 

   Zdravotní péči sokolovským občanům zajišťovala ve městě Nemocnice Sokolov řízená soukromou 

firmou Nemos, která se v roce 2016 snažila úroveň nemocnice dále pozvednout. 

   Od ledna začala pacientům nově sloužit špičková oční klinika. Nově zde byla instalovaná laserová 

sestava za 22 milionů korun, která dokáže například odstranění dioptrií na rohovce či operace šedého 

zákalu do deseti minut. Pacientům je garantována rychlost zákroku, bezpečnost, přesnost a rychlé 

hojení očí. Sestava má dva lasery, mezi nimiž může lékař manipulovat s pohyblivým lůžkem, na 

kterém má pacienta. Sestava umí odstranit dioptrie na rohovce a operovat šedý zákal. Na každý 

zákrok u jednoho oka přispívá pacient částkou 13 tisíc korun a nemusí jezdit nadvakrát jako u 

předchozích operací ultrazvukem. Dvě třetiny operace provádí počítač a laser. Lékaři prováděli pět 

až osm operací týdně. Mezi pacienty byli lidé nejen z Karlovarského kraje, ale i z Tachovska, 

Plzeňska či Ústecka.  

    Dobudováno bylo též tzv. makulární centrum, pro nějž vznikly dvě nové ambulance a jeden 

zákrokový sál. Sokolovská nemocnice získala i díky tomu po letech také status sítnicového centra, a 

to jako jediné oddělení v Karlovarském kraji a jako třinácté centrum v republice. Zásadní je léčba 

tzv. makulární degenerace, tedy deformace obrazu, zamlžené vidění, méně jasné barvy, zhoršení 

zraku za šera či za tmy. Jde o onemocnění podmíněné věkem, které postihuje především lidi starší 

padesáti let. Zákrok je plně hrazen zdravotními pojišťovnami.  

    V březnu začaly pacientům i personálu sloužit dva nové výtahy. V pavilonech B a E je nechal 

místo zastaralých a dosluhujících nainstalovat Karlovarský kraj. Náklady na modernizaci výtahů 

přišly na více než 2,5 milionu korun. Staré zdviže technici kompletně demontovali, opravili šachty a 

namontovali do nich moderní technologii. Jeden z výtahů je zároveň vybaven jako evakuační pro 

případ požáru. Plně evakuační bude až po dokončení celé chráněné únikové cesty.  

   Kraj zároveň připravil v sokolovské nemocnici další renovace. V červenci zahájil další dvě 

stavební akce v celkové hodnotě 45,5 milionu korun. Tou první je kompletní rekonstrukce 3. 

nadzemního podlaží v pavilonu B. Práce má vybraná firma dokončit nejpozději 3. ledna 2017. 
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Zakázka spočívá v dispozičním uspořádání levé a pravé části 3. patra, kde po úpravách vzniknou dvě 

stanice chirurgického oddělení s 41 lůžky a potřebným technickým zázemím. Součástí této akce je i 

úprava střechy nad centrálním schodištěm pavilonu B a příprava na rekonstrukci 4. nadzemního 

podlaží s operačními sály. Druhou stavební akcí je oprava opěrné zdi nad pavilonem C za 9 miliónů 

korun. Zeď byla již v havarijním stavu.   

   1. září byla slavnostně otevřena zcela nová lékárna přímo v areálu nemocnice. Lékárna vznikla v 

původních prostorách ortopedického oddělení v pavilonu A (u vjezdu do areálu nemocnice). Pacienti 

si tak budou moci nově vyzvednout léky ihned cestou z nemocnice. To však není zdaleka vše, co 

nová lékárna nabízí.  Jedná se i o řadu doplňkových služeb, jako podpora zdravého životního stylu 

prostřednictvím přírodních produktů či  poskytování profesionální ho výživového  poradenství pro 

sportovce. Stavba a vybavení lékárny si vyžádaly téměř 10 milionů korun. Většinu nákladů uhradila 

nemocnice z vlastních zdrojů a za pomoci Sokolovské uhelné a.s. Kromě prodeje a výdejů léků na 

recepty pro pacienty zabezpečuje lékárna i zásobování jednotlivých oddělení nemocnice.  

  Sokolovská nemocnice se zároveň snaží i o prevenci celé řady nejrůznějších nemocí mezi občany. I 

z toho důvodu uspořádala 8. listopadu Den zdraví s Nemosem. Jednalo se o preventivní program, 

jehož součástí byla i možnost komunikovat se zdravotníky mimo ambulanci. Možnosti využily 

stovky dobrovolníků z řad dětí i dospělých. Slovy jednoho z lékařů, věk u civilizačních chorob, jako 

jsou infarkty či cukrovka, bohužel klesá a odborníci tvrdí, že za to může špatný životní styl. 

Výjimkou pak nejsou ani infarkty u mladých lidí. Navíc se snižuje i věková hranice pacientů. 

Například před 20 lety postihoval infarkt myokardu střední a starší generaci, zatímco dnes nejsou 

výjimkou pacienti adolescentního věku kolem 18 let. Příčinou může být špatný životní styl. Kouření, 

nadváha, nadměrné užívání alkoholu a podobně. Pomoci má především včasná návštěva u lékaře, 

kterou mnozí odkládají či neuskuteční vůbec. Den s Nemosem měl pomoci právě těmto lidem. 

Odborníci měřili dobrovolníkům tlak, hladinu krevního cukru nebo kapacitu plic. Lidé se také 

dozvěděli, jak na správnou hygienu rukou, nahlédli do porodnice, neurologie či dětského oddělení. 

Dětem předvedli záchranáři ukázku záchrany lidského života. Soutěžilo se s týmem bezpečnosti a 

procházelo se stezkou záchranáře. 

   Změnou prošli také sokolovští záchranáři. V říjnu se totiž přestěhovala výjezdová základna 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově do nových modernějších prostor. 

Záchranáři konečně našli vhodnější a komfortnější zázemí v hlavní budově, jejíž 2. patro prošlo 

kompletní rekonstrukcí. Postupná oprava druhého podlaží začala v roce 2015 a celkově stála 1 

milion korun. Sokolovští lékaři, sestry a řidiči měli od této doby k dispozici moderně upravené a 

vybavené místnosti, kde se připravují na výjezdy. Například společnou místnost, pokoje, šatny, 

kuchyňku, jídelnu nebo koupelnu.  

Stará budova bývalé mateřské školy, kterou záchranáři ve svém areálu v Sokolově donedávna 

používali jako základnu, již dosloužila. Po navážce se sunula ze svahu a kromě jiných vad se 

objevily v jejím zdivu trhliny. V rámci připravovaného projektu navrženého k financování z 

Integrovaného regionálního operačního programu ji čeká demolice. Zároveň z tohoto dotačního 

programu chce kraj v Sokolově zrekonstruovat zbývající část hlavní budovy zdravotnické záchranné 

služby, garáže sanitek a parkoviště. 

  V celém Karlovarském kraji mají zdravotničtí záchranáři 12 výjezdových základen. Výjezdy 

posádek rychlé pomoci k jednotlivým případům koordinují vyškolení operátoři z krajského centra v 

Karlových Varech. Za celý loňský rok operátoři na lince 155 přijali 57 266 hovorů. Sanitky vyjely ke 

45 tisícům případů, najezdily téměř 1,7 milionu kilometrů a personál ošetřil 35 105 pacientů. Lékaři 

a sestry například úspěšně resuscitovali 125 lidí se zástavou srdce, pomohli 683 pacientům s cévní 

mozkovou příhodou a zasahovali u 7567 úrazů. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 

provozuje v Sokolově doplňkově i protialkoholní záchytnou stanici, jedinou v regionu. V roce 2015 

tu vystřízlivělo 726 klientů (87 procent z nich byli muži), kteří po sobě zanechali nezaplacený dluh v 

celkové výši 2,5 milionu korun, což začalo sokolovské radnici značně vadit, neboť si mnoho 

takových lidí udělalo ze sokolovské záchytky jakýsi hotel zdarma. A jednalo se o jedince i 

z Plzeňska či Ústecka. Z toho důvodu chce vedení města v příštím roce přikročit k razantním 

opatřením, jak tento problém řešit.  

 

Sociální služby 
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Dobrovolnické centrum Střípky  

   Centrum Střípky je jedním ze sdružení pomáhajících v životě seniorům, konkrétně působí u 

domova pro seniory v Dolním Rychnově. Několikrát do roka jezdí sdružení se seniory na výlet, 

například letos do  Mariánských Lázních či Nového Kostela, pořádá koncerty či další akce. Na 

podzim přijela seniory potěšit na pozvání zpěvačka Yvetta Simonová. V prosinci ve spolupráci s 

městem Sokolov a Domovem pro seniory v Dolním Rychnově uspořádalo sdružení tradiční setkání 

se seniory. Kromě pohoštění v sokolovské cukrárně si aktérky pro své hosty připravily i dárek. 

Hostitelkami byly místostarostka Sokolova a zakladatelka spolku Střípky Renata Oulehlová, jeho 

současná ředitelka Kateřina Trnková, pečovatelka z rychnovského domova Jarmila Chvistková a 

dobrovolnice Střípků Věra Krumlíková. Podávaly se lívance, jablečný závin se šlehačkou a další 

zákusky. Všichni na závěr dostali ručně vyráběné vánoční dekorace, které pořadatelky věnovaly ve 

spolupráci s květinářstvím Pampeliška. 

    První kalendářní rok své existence uzavřel Domácí hospic Motýl. Ten je historicky prvním 

zařízením svého druhu na Sokolovsku, které pomáhá pacientům v terminálním stadiu 

nevyléčitelných nemocí důstojně dožít v domácím prostředí. A to i díky pomoci Sokolovské uhelné. 

Většina lidí v České republice si přeje totiž dožít doma v kruhu svých blízkých, ale podaří se to jen 

necelým čtyřem procentům z nich. Více než 96 procent Čechů tak zakončí svou životní pouť v 

neosobním prostředí zdravotnických nebo sociálních zařízení. I to byl důvod, proč vznikla společná 

iniciativa Farní charity v Sokolově a Občanského sdružení Střípky na založení prvního domácího 

hospicu na Sokolovsku. Ten byl administrativně založen v závěru roku 2014 a faktickou činnost 

zahájil v březnu roku následujícího. Od té doby se postaral o prvních sedm klientů. Domácí hospic 

jim pomohl především v zajištění potřebného technického zázemí i zdravotnické péče, které jsou 

nezbytné pro to, aby tito lidé nemuseli zůstávat v nemocnicích, ale mohli se na poslední dny života 

vrátit domů. Činnost hospicu dnes zajišťuje jeden atestovaný lékař se specializací na paliativní 

medicínu, sedm zdravotních sester a dalších patnáct dobrovolníků nejen z řad členů spolku Střípky, 

ale také například z řad studentů sokolovského gymnázia. O jejich pomoc pak může požádat 

víceméně kdokoliv, kdo žije v regionu a nachází se v konečné fázi života. Zároveň však žadatel musí 

splňovat některé další podmínky. Klient nebo jeho rodina přitom neplatí za celou dobu poskytování 

péče Domácího hospicu Motýl, ale hradí pouze paušální částku 250 korun za den, kdy je nezbytná na 

místě přítomnost zdravotnického personálu bez ohledu na to, jak dlouhá tato přítomnost je. Skutečné 

náklady jsou samozřejmě vyšší. V roce 2015 se pohybovaly kolem 1250 korun na pacienta a den. 

Rozdíl mezi paušální částkou a skutečnými náklady pak je hrazen prostřednictvím darů nebo 

sponzorských příspěvků, jako jsou ty, které hospic obdržel od Sokolovské uhelné.   

 Centrum Mateřídouška 

   Mateřídouška pracuje již téměř třicet let s lidmi, kteří potřebují trvalou péči. V denním stacionáři 

pracuje s klienty i v sociálně terapeutických dílnách. Cílovou skupinou v sociálně terapeutických 

dílnách je mládež a dospělí po dokončení povinné školní docházky. Kromě pracovních dovedností se 

zde učí i péči o vlastní osobu. Nejčastější druhy onemocnění, kterými klienti trpí, jsou dětská 

mozková obrna, genetické vady, mezi které patří například Downův syndrom, kombinované vady, 

dále se zde nalézají  klienti autistického spektra a klienti, kteří jsou zde následkem vážného úrazu. 

Cílem je takové lidi vrátit alespoň částečně do běžného života. V roce 2016 navštěvovalo dílny na 50 

klientů. 5. října pořádalo centrum den otevřených dveří a dílny navštívila místostarostka Renata 

Oulehlová. Odpoledne se na návštěvu vypravili starosta Jan Picka s místostarostou Karlem 

Jakobcem. Pracovnice návštěvu z radnice ochotně provedly velkorysým zázemím, kde skoro 

padesátka klientů tráví všední dny. Ti se v průběhu týdne střídají. Věnují se tady celé řadě 

výtvarných a užitečných činností. Navštěvují různé tvořivé dílny, pracují se dřevem, kovem, 

keramikou, šijí a učí se i vařit, uklízet nebo pracovat s počítačem. Také chodí do divadla, do kina, 

cvičí, plavou, jezdí ke koním a na jiné výlety.  Sociálně - terapeutické dílny při Mateřídoušce o.p.s., 

navštěvují  lidé z chráněného bydlení i soukromých rodin. 

Společnost Dolmen, o.p.s., Agentura pro chráněné bydlení 



40 
 

  Společnost Dolmen, z.s. provozuje již od roku 2010 chráněné bydlení pro mentálně postižené, které 

v současné době čítá 25 klientů. Společnost jim pomáhá se začleňováním do života, a jelikož hodně 

málo z nich bylo umístěno na Úřad práce a potřeba jejich seberealizace byla opravdu veliká, tak se 

rozhodli vytvořit projekt bistra s názvem Tréninkové pracoviště Oáza Sokolov v bezprostřední 

blízkosti Starého náměstí. Po roční udržitelnosti projektu pak nastaly dvě možnosti. Buď bistro 

zavřít, nebo začít podnikat na „vlastní pěst“ a vydělat si na sebe i na pronájem. Bylo tu zaměstnáno 

šest zdravotně postižených osob, na které dohlíželi zkušení pracovníci. A všichni se rozhodli, že to 

zkusí dále.  Jejich rozhodnutí se ukázalo správným, neboť zájem o stravování v Oáze stoupal a řada 

strávníků se sem opakovaně vracela. Denně tu připravili na 150 jídel, někdy i 200. Kuchyňské 

kapacity tak někdy nestačily. Pracovníci připravovali saláty, polévky, jedno teplé jídlo a dezert. 

Někdy byla v menu i dvě vegetariánská jídla denně včetně dezertů, ovšem v nabídce bylo i maso a 

bezlepkové věci.  Provozovatelé jídelny by rádi rozšiřovali služby například o catering či rozvoz 

jídel, ale bohužel to zatím z finančních důvodů není možné. Pomocnou ruku při řešení financí podala 

také radnice, která poskytla Oáze finanční dar ve výši 150 tisíc korun. 

 Elektronická slepecká hůl 

   Sokolov se po Praze a Brně stal třetím městem v republice, kde byla vyzkoušena unikátní novinka 

z ČVUT v Praze – elektronická slepecká hůl. Projekt představil 12. února na sokolovské radnici sám 

jeho autor, docent Jiří Chod z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Schůzky se zúčastnili kromě 

starosty Jana Picky, velitel městské policie Petr Kubis, také náměstek Karel Novotný z ministerstva 

průmyslu a obchodu nebo krajský náměstek Miloslav Čermák. Slepecká hůl je pomocí chytrého 

telefonu napojená na navigační systém. Díky němu může nevidomý jediným stisknutím tlačítka 

vyslat dálkový signál svému navigátorovi. Ten se s ním může okamžitě telefonicky spojit, nebo ho 

díky aplikaci může snadno lokalizovat a vyhledat. Další novinkou, kterou vývojáři nabízí a Sokolov 

plánuje využít, jsou brýle s webovou kamerou. Jde o další ojedinělou pomůcku pro handicapované a 

zároveň pro jejich blízké. Asistent na druhé straně díky tomu uvidí, kde se postižený nachází.  

Agentura pro sociální začleňování 

  Vládní Agentura pro sociální začleňování bude následující tři roky opět působit opět v Sokolově. 

Město bylo vybráno v rámci zvláštního výběrového řízení. Sokolov tak může do roku 2018 čerpat 

miliony korun na zlepšení sociální situace ve městě. Do procesu se kromě radnice zapojí úředníci, 

městská policie, neziskové organizace a celá řada odborníků ve vzdělávací nebo zaměstnanecké 

sféře. Sokolov patří k oblastem s poměrně vysokou nezaměstnaností a také v něm přibývá lidí bez 

domova a narůstá počet drogově závislých. Právě podle jednotlivých oblastí se vytvoří pracovní 

skupiny, které budou mít za úkol zmapovat terén, pojmenovat problémy a navrhnout jejich řešení a 

cíle, které předloží zastupitelstvu. Od ledna 2017 pak budou jednotlivé subjekty smět podávat 

projektové žádosti o peníze vyčleněné na strategické plánování.   Mohlo by jít až o desítky milionů 

korun. 

Zimní ubytování pro bezdomovce 

  V lednu udeřily mrazy, čímž vznikl tradičně velký problém pro lidi bez domova. Při posledním 

sčítání sokolovští strážníci napočítali ve městě 23 lidí bez domova, z toho sedm žen. Město pro ně již 

po několikáté postavilo nedaleko obchodu Billa vyhřívaný stan, který provozovala sokolovská 

městská policie ve spolupráci s organizací Pomoc v nouzi. Ta zajišťuje pro lidi bez přístřeší 

hygienické zázemí. Lidé bez domova měli k dispozici pračku, sušičku, WC či sprchu. Nechybělo ani 

zázemí, kde si mohli dát bezdomovci čaj nebo polévku. Tuto zimní sezonu začalo město stan 

provozovat od 1. prosince. Stany byl však brzy plný, některé lidi navíc strážníci kvůli opilosti do 

stanu nepustili. Uvnitř tak pravidelně nocovalo asi 16 osob, které dokonce prohlédla lékařka ze 

sokolovské nemocnice. Preventivními prohlídkami chtělo město zamezit případnému přenosu 

infekčních chorob.    

   Problémy s bezdomovci tím však neskončily, neboť mnoho dalších se snažilo nocovat ve vchodech 

domů či jinde, čímž docházelo ke konfliktům s občany města. Město se proto po dohodě s organizací 

Pomoc v nouzi rozhodlo rozšířit provozní dobu nízkoprahového denního centra na celý den, protože 
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doposud bylo otevřeno od 8 do 17 hodin. Poté se otevřel zmíněný stan, který se dříve otevíral až v 20 

hodin. 

   Po skončení sezóny však bylo jasné, že dosavadní stan již pro jeho opotřebení příště použít 

nepůjde. Město chtělo původně za zhruba 100 tisíc korun koupit nový a větší, ovšem plán se změnil. 

Zastupitelé totiž schválili odkoupení nemovitosti v Nádražní ulici za 2 miliony korun. Město zde 

chtělo nabízet sociální služby od pomoci bezdomovcům přes sociální poradenství či potravinovou 

banku. Lidé v nouzi by zde měli možnost využít služeb neziskových organizací. 

  Během letních měsíců se podařilo objekt upravit, a tak od 1. prosince mohla společnost „Pomoc 

v nouzi“ zahájit provoz celého centra s celkem 26 lůžky. Nejen bezdomovcům, ale i celé řadě lidí, 

kteří se jimi cítili nějakým způsobem ohroženi, se tak do značné míry ulevilo. Noclehárna byla v  

provozu sedm dní v týdnu denně od 20 do 7 hodin ráno, a to ve dvou sezónních režimech. Pokud vše 

dobře dopadne, tak by v příštím roce město Sokolov mělo zrekonstruovat přízemí budovy. Tam by se 

v budoucnu přesunulo nízkoprahové denní centrum, kde lidé bez domova tráví čas přes den.  

 

Protidrogový vlak  

  V květnu dorazil do Sokolova protidrogový vlak Revolution train, jenž svou jarní osvětovou cestu 

odstartoval už v půlce dubna z Plzně. K nám přijel, aby i místním dětem ukázal (hlavně těm mezi 10 

a 17 lety), jak nenápadně začíná závislost a tragické následky potom má. Vnitřek, ale i samotný vlak 

měl představovat lidské tělo. Hned první ukázka nabídla pohled na základní cigaretovou závislost. 

Samotní návštěvníci si pak spočítali, kolik je bude stát kouření za celý rok. Tuto částku si nakonec 

převedli na hodnotu sobě vlastní. Princip vlaku spočívá v tom, že nejdříve návštěvníci vidí video, 

které je seznámí s postavami, jejich motivacemi, osudy a závislostmi. Každé video ústí v katarzi, 

poté se zvedne plátno a diváci na vlastní oči vidí následky chování postav. Průvodce jim zároveň s 

tím klade doplňující otázky, na které pak spontánně, otevřeně a jasně odpovídají. Jako prevence jde o 

velice úspěšný nápad, za nímž stojí Pavel Tuma. Škoda byla jen, že na prohlídku dorazila jen jedna 

sokolovská škola.  

Den se sociálními službami  

  16. června pořádalo město tradiční přehlídku neziskových spolků, organizací a sdružení, které v 

Sokolově poskytují různé sociální služby a působí v dobročinné oblasti. Lidé se na Starém náměstí 

mohli seznámit s provozovateli a koupit drobné zboží ze sociálních a terapeutických dílen u dvaceti 

stánků. Na náměstí se představila například pobočka Centra pro zdravotně postižené Karlovarského 

kraje, Denní centrum Žirafa pro lidi s kombinovaným postižením nebo s poruchou autistického 

spektra, chodovská Mateřídouška, která pečuje o tělesně a mentálně postižené, Domácí hospic 

Motýl, KOTEC, nezisková organizace „Pomoc v nouzi“ a řada dalších. Na přehlídku se přišel 

podívat i starosta města Jan Picka s místostarostkou Renatou Oulehlovou. V doprovodném programu 

vystoupily mažoretky sokolovské ZUŠ, violoncellový soubor Včella nebo klienti Mateřídoušky. 

 Festival na téma hospicové péče 

   Poslední srpnovou sobotu se v Sokolově, konkrétně v divadle MDK uskutečnil kulturní a osvětový 

festival H-Fest, který se konal na podporu domácí hospicové péče v Karlovarském kraji. V našem 

kraji v současné době poskytují služby mobilní hospicové péče dvě organizace, Motýl v Sokolově a 

chebský hospic Sv. Jiří.  Zejména na jejich podporu se celá akce konala. Návštěvníci mohli před akcí 

navštívit tvořivé dílny, prodejní stánky a občerstvení před areálem divadla, kde mohli ochutnat 

speciální pivo Pazdrát a Nebožtík z pivovaru Chříč či jídlo připravené pracovníky tréninkového 

pracoviště Oáza Sokolov. Akci zahájil koncert sboru Touch of Gospel, návštěvníci zhlédli film 

Domácí péče, jenž se s úspěchem představil na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových 

Varech. Na programu byla i další vystoupení. Výtěžek ze vstupného 150 korun putoval na podporu 

obou hospiců.  

Nová sociální služba Petrklíč 
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  Místostarostka Sokolova Renata Oulehlová společně s novou vedoucí městského odboru sociálních 

věcí Janou Škornovou a referentkou komunitního plánování a dotací Martinou Doubkovou jednaly 

ve středu 31. srpna na sokolovské radnici o možnostech spolupráce města s novou mobilní 

pečovatelskou službou a osobní asistencí 3S Petrklíč zastupovanou na jednání regionálními 

koordinátory služby pro Karlovarský kraj Hanou a Tomášem Kábrtovými. Místostarostka a sociální 

pracovnice města vyjádřily novince plnou podporu. 3S je unikátní typ pečovatelské služby 

podpořený Evropským sociálním fondem a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, systémová 

sociální inovace umožňující prosadit do péče o potřebné v jejich vlastním domácím prostředí 

vysokou kvalitu a zároveň finanční úspornost pro uživatele i pro veřejné rozpočty. Centrum Petrklíč, 

iniciátor projektu v ČR a registrovaný poskytovatel sociálních služeb, bylo vybráno pro pilotní 

rozšíření této novinky do celé republiky. Seniorům, tělesně i duševně znevýhodněným lidem a jejich 

rodinám se jeho prostřednictvím a pod dohledem ministerského expertního týmu dostává soucitné, 

kvalifikované, přizpůsobivé a přitom levné služby.   

  3S je zkratka pojmů symetrála, synergie a systém. Ty jsou podle koordinátorů Petrklíče klíčovými 

předpoklady udržitelnosti kvalitních sociálních služeb v situaci, kdy česká populace i téměř každá 

rodina nezadržitelně demograficky stárne. S jedním operativně spolupracujícím a mobilním 

personálem pro všechny služby, efektivní elektronickou administrativou a kdykoli dostupnou 

kontrolou prostřednictvím internetu jde podle nich o domácí péči budoucnosti. V té plánuje Petrklíč i 

organizační propojení i s rozvíjejícím se občanským dobrovolnictvím na pomoc potřebným. Kvalita 

služby je na nové úrovni procesů AEDL převzaté ze současné sociální praxe v Německu. Průměrná 

hodinová cena služby, která zahrnuje především pomoc při sebeobsluze, hygieně, úklidu, podání 

jídla či doprovodu, činí 100 korun a je stejná i v noci, o víkendech a svátcích kdekoli v regionu. V 

zájmu uživatelů jsou úkony účtovány po 5 minutách. Město Sokolov bude mít ze strany 

poskytovatele dlouhodobě garantováno, že dotační spoluúčast města Sokolov na provedené službě 

bude o 50% nižší, než dotační spoluúčast poskytovaná službě v tradičním modelu, která již na území 

města Sokolov působí. Tato úspora byla v roce 2015 prokázána pilotním provozem a nezávisle 

ověřena experty Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. 

 

Potravinová sbírka 

   V polovině listopadu se konal již 4. ročník sbírky do tzv. Národní potravinové banky. Smyslem 

této sbírky je nashromáždit potraviny, které darují zákazníci v obchodech.  Z obchodů se potom 

vybrané potraviny svážejí do centrálního skladu, který má potravinová banka v Sokolově. Sem také 

v průběhu sbírky putovaly potraviny z celého Karlovarského kraje. Následně jsou distribuovány 

organizacím, které s potravinovou bankou spolupracují. Jsou to například farní charity, Armáda 

spásy, nízkoprahová denní centra, organizace SOS vesničky, Pomoc v nouzi, velká škála organizací 

v celém Karlovarském kraji. V republice se do sbírky od 8 do 20 hodin zapojilo celkem 659 

obchodů. Lidé přišli, nakoupili a to, co chtěli, věnovali dobrovolníkům, kteří při sbírce pomáhali. V 

loňském roce se v Karlovarském kraji vybralo 8,7 tuny potravin, které byly jednotlivým organizacím 

v potravinové bance k dispozici po celý rok. Letos to bylo přes 9 100 kilogramů, tedy sbírka 

zaznamenala úspěch a oproti minulému roku lidé přispěli větším množstvím potravin. 

Děti ze sociálně vyloučeného prostředí 

  V Sokolově a jeho okolí bohužel žije celá řada dětí, které nemají prostředky na celou řadu 

kulturních, sportovních a společenských akcí, jako děti z běžných rodin. Právě na ně se zaměřuje 

činnost dobrovolnického spolku Pohlazení, který působí u sboru Církve Adventistů 7. dne a je 

podporován městem Sokolov. V březnu se mladí lidé ze sociálně vyloučeného prostředí v péči tohoto 

spolku  zúčastnili každoročního setkání křesťanské mládeže Anděl, které se konalo Praze na 

Smíchově. Na programu byly písně, divadelní představení hry Érica-Emmanuela Schmitta "Hotel 

mezi dvěma světy", koncert moderní křesťanské kapely "Nenadarmo" a další. V dubnu vyrazilo auty 

25 dětí a dospělých ze spolku Pohlazení a skautského oddílu Agara do německého Weissenstadtu, v 

jehož blízkosti pramení řeka Ohře. Přestože počasí výletu zpočátku příliš nepřálo, všichni se potěšili 

nejen úžasným pohledem na malý pramínek tak velké řeky, jak ji známe ze Sokolova, ale také 

obloženými kameny se jmény měst, kterými řeka protéká. V květnu se účastnily děti ze spolku 
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Robinzonády na přehradě Rozkoš u České Skalice ve východních Čechách, v červnu se pak 34 dětí 

vydalo na dvoudenní výlet vlakem na Horní hrad (Hauenštejn). Jelo se do Stráže nad Ohří, odkud se 

pak šlo pěšky na hrad. Nocleh byl pro všechny připraven přímo na hradě.  

  O děti z problematického prostředí se stará také pořádal Orgán sociálně – právní ochrany dětí 

(OSPOD) Městského úřadu Sokolov. Ten například ve dnech 25. až 30. července uskutečnil letní 

výchovně - rekreační tábor, kterého se účastnilo 26 dětí. Děti byly ubytovány v rekreačním středisku 

Libá Camp v obci Libá. Hned první den navštívila tábor paní místostarostka Renata Oulehlová a 

vedoucí odboru školství a kultury Ing. Barbora Bardonová, které děti překvapily velkým množstvím 

dárků. Pro pobyt dětí na táboře byl připraven zajímavý program zaměřený na sport, zábavu, ale i 

vzdělání. Cílem tábora je vždy motivovat děti k vhodnému využití volného času, aby ho prožívaly 

produktivně a zároveň se bavily. Dalším cílem je osvojení si společenských návyků, rozvoj vzájemné 

komunikace a navázání nových kamarádských vazeb. Děti si z tábora odnesly nejen vědomosti a 

zkušenosti, ale především radost z nových zážitků. Důraz byl také kladen na dodržování pravidel 

společenského chování, zdravého životního stylu a motivaci k plnění zadaných úkolů. Do programu 

byly také zahrnuty výlety a to do zábavného parku Mirákulum v Milovicích u Prahy a dále do 

lanového centra v Chebu, děti měly možnost projížďky na koních, lezení na horolezecké stěně i 

navštívit včelín a mini zoo. Zástupci FK Baník Sokolov připravili dětem sportovní odpoledne 

zaměřené na fotbalovou přípravu. Děti mají možnost klub kontaktovat a zapojit se do pravidelných 

aktivit. 

 OSPOD uspořádal pro děti i další zajímavé akce, například zářijový výlet do Chebu na tamní 

farmářské trhy a do lanového centra ve sportovně rekreačním areálu Krajinka.  

 

VI. Sport ve městě 

    Sokolovští sportovci získali i v roce 2016 řadu úspěchů a ocenění. 15. dubna byla v karlovarském 

hotelu Richmond již po patnácté vyhlášena anketa „Sportovec Karlovarského kraje“. Slavnostním 

večerem provázel jeden z nejznámějších sportovních komentátorů Jaromír Bosák a cenu hejtmana 

Karlovarského kraje si nakonec odnesl lyžař Petr Novák. Bodovali však i sportovci ze Sokolova, 

kterým na slavnostním vyhlášení gratuloval i starosta Jan Picka. Vyznamenaní za loňské úspěchy 

byli například: Emil Danč, TJ Baník Sokolov - vzpírání, Taneční skupina Mirákl, Žaneta Hošková ze 

Sportovního střeleckého klubu Policie UNITOP Sokolov či Patrik Furch za TJ Baník Sokolov - box . 

V kategorii Sportovní legenda bodoval sokolovský boxer Štefan Kovačič. Vzpěrač Lukáš Cibulka 

získal ocenění v kategorii Dospělí jednotlivci. 1. června pak proběhlo na sokolovské radnici setkání s 

boxery a vzpěrači TJ Baník Sokolov. Vedení města tak reagovalo na úspěchy těchto oddílů, stejně 

jako na umístění v anketě „Sportovec roku Karlovarského kraje“.   

 Zřejmě nejpopulárnějším sportem ve městě zůstal i v roce 2016 fotbal. Fotbalisté FK Baníku 

Sokolov hráli v ročníku 2015/2016 stále druhou nejvyšší fotbalovou ligu a na místní stadion si opět 

našly na domácí utkání týmu cestu tisíce lidí. Ženy, děti do 18 let a držitelé průkazu ZTP měli vstup 

na domácí zápasy Baníku zdarma. Ve druhé sezóně pod vedením trenéra Daniela Šmejkala zažil 

Baník nejpovedenější podzim ve své historii. V jubilejním desátém ročníku ve FNL baníkovci 

posbírali 29 bodů. Kromě bodového maxima se také blýskl sérií neporazitelnosti, která vydržela 

celých šestnáct zápasů! Poprvé v sezóně prohráli sokolovští fotbalisté až 22. března ve Frýdku-

Místku. V českém poháru, pojmenovaném MOL Cup, znovu sokolovští fotbalisté nepřešli 2. kolo, 

když tentokrát na pokutové kopy prohráli s třetiligovým Tachovem. Na podzim se střelecky dařilo 

Bidjemu Manziovi, který si následně zajistil místo v sestavě prvoligové Dukly Praha. Pět gólů 

nastřílel také mládežnický reprezentant Miloš Kratochvíl. V kádru se ocitli také dva někdejší 

mládežničtí hráči Baníku, a to Ladislav Takács (na podzim) a David Jablonský (na jaře). V druhé 

polovině sezóny nasbírali baníkovci jen dvanáct bodů, přesto uhájili konečnou 4. příčku se ziskem 

41 bodů (10-11-7) a skóre 32:26. Po sezóně přijal Daniel Šmejkal nabídku prvoligových Teplic a 

novým trenérem týmu byl jmenován dlouholetý asistent Jiří Dreiseitl, který si vybral za asistenty 

Davida Vaněčka s Jiřím Bertelmanem.  

    Hokejisté A-týmu HC Baníku Sokolov hráli v sezóně 2015/2016 taktéž 2. ligu, tedy třetí 

nejvyšší ligu v republice, po Extralize a 1. lize. I je přišly podpořit na zápasy doma i venku stovky 
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fanoušků. Jednotné vstupné na domácí zápasy činilo 50 Kč, děti do 12 let a držitelé průkazů ZTP 

nebo ZTP/P měli vstup zdarma. Oproti loňské sezóně, kdy hokejisté Baníku vyhráli západní skupinu 

a postoupili do kvalifikace o 1. ligu, byla však sezóna 2015/2016 o poznání méně úspěšná. Po 34 

odehraných kolech celkem hráči nastříleli 116 gólů, ovšem 157 jich obdrželi. Do bojů o 1. ligu 

nepostoupili a celkově i přes snahu v závěrečných zápasech (v posledním zápase rozstříleli 

Sokolovští Jindřichův Hradec 7:2) skončili s 36 body na 15. místě západní části ligy (z 18 

účastníků). Nejúspěšnějším hráčem se stal Petr Kukla, jenž získal celkem 35 kanadských bodů za 15 

gólů a 20 asistencí.  

    Zajímavé úspěchy slavili  sokolovští vzpěrači, tedy vyznavači sportu, který míval v Sokolově 

skvělý zvuk a tradici. Vzpěrač Jiří Orságh, člen prvoligového družstva mužů TJ Baník Sokolov, 

nastoupil 16. srpna v nejtěžší váhové kategorii +105kg na olympiádě v brazilském Riu. Trenérem mu 

byl již na druhé olympiádě (poprvé v Londýně roku 2012) Pavel Ivanič. Orságh, který měl v přípravě 

zdravotní problémy, dosáhl velmi pěkného výsledku. V trhu dostal nad hlavu základní váhu 185 kg, 

následně na 190 ani na 191 kilogramech neuspěl. V nadhozu se dostal na 240 kg, o jeden kilogram 

za vlastním českým rekordem. Útok na 243 kg mu už ale nevyšel a tak skončil celkově na slušném 8. 

místě! 

   Ve dnech 3. – 4.  září se vzpěrači TJ Baník Sokolov zúčastnili mezinárodní velké ceny v 

Bohumíně, kde startovala družstva z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska. Na tyto závody 

byli vybráni závodníci za odměnu. Závodů se zúčastnila Vendula  Jelenová,  Marek  Polhoš,  Jiří  

Bárnet a Emil Danč s trenéry. Pro Jiřího Bárneta a Emila Danče to byl kontrolní závod před 

mistrovstvím Evropy v Polsku. Oba podali vynikající výkony a zajistili si start na ME. Mladičký 

Marek Polhoš zvítězil v kategorii mladších žáků a vytvořil nový republikový rekord v nadhozu 66 kg 

ve váhové kategorii do 50 kg a v trhu osobní rekord 47 kg. Vendula Jelenová obsadila 1. místo v  

kategorii dívek do 15 let výkonem 55 kg v trhu a 75 kg v nadhozu. Emil Danč překonal svůj 

republikový rekord v nadhozu. Nový rekord má hodnotu 147 kg. V trhu si vytvořil osobní rekord 

102 kg a obsadil tak 2. místo na body. Jiří Bárnet zvítězil v kategorii juniorů do 17 let výkonem v 

trhu 86 kg, v nadhozu 106 kg. TJ Baník Sokolov obsadil v soutěži 2. místo a potvrdil vracející se 

tradici sokolovských vzpěračských úspěchů.  

   8. října se pak v Sokolově, konkrétně v hale Základní školy Křižíkova, uskutečnilo Finále ČEZ ligy 

ve vzpírání družstev mužů. Šampionát se sem vrátil po dlouholeté přestávce už podruhé za sebou, 

což opět potvrdilo vzrůstající úroveň sokolovských vzpěračů. A navíc – Sokolovští turnaj po 7 letech 

vyhráli! Byl to již celkově osmnáctý titul v lize družstev mužů pro oddíl TJ Baník Sokolov. Za TJ 

Baník Sokolov startovali E. Balog, L. Cibulka, O. Bílý, R. Tkáč, K. Kučera, J. Orság v doprovodu 

trenérů S. Rychnavského, V. Klímka a P. Ivaniče. 

 

Další zajímavosti ze sportu 

 

Přespolní běh 

 

   Téměř 150 běžců všech kategorií se sešlo v sobotu 27. února na 16. ročníku přespolním běhu, 

který KOB Baník Sokolov připravil nejen pro organizované sportovce, ale zejména pro mládež a 

veřejnost. Běh byl podpořen v rámci projektu České unie sportu (ČUS) "Sportuj s námi!" Běh si 

získává postupně popularitu, protože letošní účast poprvé přesáhla stovku aktivních běžců. Počasí 

tentokrát závodům přálo a díky podpoře ČUS mohli pořadatelé pro závodníky zabezpečit i potřebné 

zázemí. V cíli pak při společném vyhlášení výsledků obdržel každý účastník pamětní list a drobné 

občerstvení.  

 

Bahňák 2016 

 

  Tradiční a náročná akce pro milovníky adrenalinových sportů, extrémní překážkový závod 

jednotlivců a družstev nejen pro příslušníky Integrovaného záchranného systému, ale také pro 

veřejnost a děti, „Bahňák“, se letos konala 7. května opět v areálu upraveného bývalého Jižního lomu 

za řekou a nově i v ulicích samotného města, kde byla pro závodníky připravena řada překážek, 

konkrétně na Starém náměstí. Nově se závodu také, v celkovém počtu pěti, účastnili handicapovaní 

účastníci. Závod pořádá spolek ONeSA Sokolov za podpory sokolovské radnice, která na akci 



45 
 

přispívá částkou okolo 200 000,- Kč a propůjčuje pořadateli pozemek. Napříště však město hodlá 

areál  předat do správy pořadatele na celý rok. Problémem se také ukázaly překážky, které zůstávají 

v areálu po celý rok a mohou tak ohrozit bezpečnost návštěvníků v době, kdy se akce nekoná.  

Letos se opět závodilo v několika kategoriích, trasa měřila 4 kilometry a celkově bylo přihlášeno 

na 900 účastníků, které přišly podpořit na tři tisícovky návštěvníků.  Za muže vyhrál Martin Štíbal, 

který měl suverénně nejrychlejší čas 00:26:28. V závodu žen vyhrála Tereza Janečková s časem 

00:31:26. Za týmy zvítězily Želvušky v sestavě Jan a Tereza Janečkovi s časem 00:29:53. 

 

     IX. ročník silničního závodu o „Pohár starosty města Sokolova“ 

    6. a 7. srpna se uskutečnil již IX. ročník silničního závodu v časovce jednotlivců o „Pohár starosty 

města Sokolova“, jehož pořadatelem je oddíl CYKLO TEAM KILLI Sokolov, za finanční podpory 

města Sokolova a Karlovarského kraje. Závod se jel jako MČR Masters a Mistrovství Šumavské unie 

amatérských cyklistů. V sobotu 6. srpna se jela na náročné, zvlněné trati časovka jednotlivců na 18,2 

km. Na start se postavilo rekordních 130 závodníků z celé ČR. V kategorii D zvítězil 

Ludvík Killinger st. za 26:06 a získal tak po titulu na silnici další titul MČR. V neděli 7. srpna se jela 

na shodné trati časovka dvojic. Zde se představilo 34 dvojic z ČR. L. Killinger st. spolu s F. 

Charvátem (Kooperativa Liberec) dojeli na 2. místě za 27:23 i přesto, že již na 2 km měla dvojice 

defekt.  

   Úspěchy sokolovských volejbalistů 

   Letošní volejbalová sezóna klubu Volejbal Sokolov byla jednou z nejúspěšnějších za poslední 

dobu. Družstva mladších a starších žáků vyhrála hned tři krajské soutěže. Stali se tak jednoznačně 

přeborníky Karlovarského, Ústeckého i Plzeňského kraje. Turnaje se konaly vždy jednou měsíčně. V 

Karlovarském a Plzeňském kraji se hrála soutěž v klasickém šestkovém volejbale, v Ústeckém pak 

měli šanci i mladší žáci, neboť zde družstvo tvořila trojice hráčů a i hřiště bylo zmenšené. Žákovská 

kategorie klubu je v současné době jednou z nejsilnějších. Dalším úspěchem také je, že se čtyřem 

hráčům podařilo dostat do výběru pro reprezentaci Karlovarského kraje.  

   Sokolovské družstvo volejbalistek také získalo třetí místo na turnaji Velké ceny Sokolova starších 

žákyň, jeho 22. ročník se konal poslední květnový víkend. Turnaj vyhrálo družstvo SK Hlincovky, 

druhé byly žákyně z Loko Plzeň a třetí příčka patřila sokolovskému družstvu A. Na předávání cen 

byl přítomen starosta Sokolov Jan Picka a s ním předával ceny Aleš Správka, extraligový hráč Dukly 

Liberec.  

 

   Turnaj basketbalových veteránů 

        Pět družstev se zúčastnilo 19. ročníku tradičního mužského turnaje veteránů v basketbale. 

Uskutečnil se v sobotu 4. června ve sportovní hale ISŠTE, jeho pořadatelem byl Basketbalový klub 

Sokolov a byl věnován památce loni v prosinci zesnulému Miloslavu Bělíkovi. Miloslav Bělík patřil 

do kolektivu zakladatelů BK Sokolov a celý život byl s basketbalem v Sokolově úzce spjat – 

nejdříve jako hráč, poté jako trenér a funkcionář a nakonec jako rozhodčí, který rozhodoval zápasy 

neuvěřitelných více než padesát let, což je zaspáno i v Guinessově knize rekordů. Turnaje se 

zúčastnil tým z německého Hochheimu. Družstva se utkala systémem každý s každým a sportovně se 

tak poprala o prestižní putovní pohár. Ten nakonec získal domácí výběr vedený Janem Stariatem, 

který nepoznal chuť porážky. 

   Turnaj ve vodním pólu 

   9. července se na sokolovském koupališti Michalů odehrál již 11. ročník Letního turnaje smíšených 

družstev ve vodním pólu. Organizátorky turnaje byly členky Sportovního klubu plavání Sokolov, z. 

s.. Turnaj byl přístupný široké veřejnosti a tradičně se jej účastnili soutěžící všech věkových 

kategorií z celé republiky. Turnaje se zúčastnilo 65 hráčů a hráček ve věku od 8 až 65 let a trval do 

pozdních večerních hodin, občerstvení i zábava během celého dne i večera byly zajištěny. Soutěž 

zaujala také návštěvníky koupaliště, kterých byl i díky příznivému počasí poměrně hojný počet. 



46 
 

   Úspěch sokolovských karatistů 

10 karatistů SKP Unitop Shokodan Sokolov se v červnu zúčastnilo v irském Dublinu jako členové 

české státní reprezentace České Asociace Okinawského Karate a Kobuda historicky největšího 

Mistrovství světa, světové federace karate World Union of Karate-do Federation všech věkových 

kategorií, kterého se zúčastnilo na 40 států v počtu 70 světových asociací v celkovém počtu 2400 

registrovaných závodníků. Policista Daniel Krhut závodící i za město Březová získal stříbrnou 

medaili v kategorii kata open - veterans A. Krhut spolu s dalšími karatisty Vladimírem Vrabcem, 

prezidentem České Asociace Okinawského Karate a Kobuda Danielem Pekuniakem a jeho bratrem 

Davidem vytvořili veteránský kumite tým a získali zlaté medaile a titul mistrů světa, když ve finále 

kumite porazili tým Anglie. Titul mistra světa a zlatou medaili získala i Bára Boháčková, a to v 

kategorii mini dorostenek kata goju-ryu bílý – oranžový pás, a také Daniel Krhut v kategorii kata 

seniors goju-ryu. Krhut se tak se ziskem dvou zlatých a jedné stříbrné stal nejúspěšnějším 

závodníkem české výpravy. 

 

VIII. Statistické údaje o obyvatelstvu 

 Počet obyvatel České republiky činil v roce 2016 10 578 820, což znamenalo zvýšení počtu 

obyvatel o 35 878 oproti roku předešlému. Narodilo se na 112 000 dětí, nejvíce za posledních 6 let a 

narozených bylo více než zemřelých. Z velké části byl přírůstek obyvatel způsoben přičiněním 

přistěhovavších se cizinců, zejména Slováků a Ukrajinců. 

 Zvyšující se počet obyvatel se však netýkal Karlovarského kraje, kde naopak došlo k úbytku 

obyvatelstva způsobeného zejména nedostatkem pracovních příležitostí a nízkými mzdami. Za rok 

2016 ubylo z našeho kraje 1 055 lidí, na konci roku žilo v kraji 296 749 obyvatel. Tento negativní 

trend trvá nepřetržitě od roku 2009, a přestože se přistěhovalo 3 052 lidí, stále bylo více těch, kteří 

kraj opustili. Největší úbytek lidí vlivem stěhování z regionu byl bohužel zaznamenán na 

Sokolovsku, kde stěhováním ubylo 394 lidí. Zemřelo zde o 92 lidí více, než se narodilo, celkem tak u 

nás ubylo 486 lidí. V celém kraji se narodilo v roce 2016 2 815 dětí, z toho plných 64,2% mimo 

manželství, což potvrzuje trend moderní doby, kdy lidé nevidí mnoho praktických důvodů být 

v manželském svazku. Počet dětí narozených v manželství je navíc v našem kraji nejnižší z celé 

republiky.  

 K 31. prosinci 2016 žilo v městě Sokolov 23 678 občanů ČR, o 128 méně než v roce 2015, což 

opět dokládá trend klesajícího počtu obyvatel. Za 10 let tak klesl počet obyvatel našeho města skoro 

o 1 tisíc. Naopak opět o něco vzrostl průměrný věk, a to na 42, 11 roku.  

 Před matričním úřadem Sokolov bylo uzavřeno 184 sňatků, 152 z toho bylo uzavřeno přímo 

v Sokolově (ostatní v obcích spadajících pod sokolovský matriční úřad). V obvodu úřadu se narodilo 

526 dětí, v městě samotném se narodilo 214 dětí, o 14 méně než v roce předešlém. V tomtéž obvodu 

v roce 2016 zemřelo 767 občanů, 230 pak v Sokolově. Celkový počet úmrtí v roce 2016 souvisí s 

vysokým a stále se rozšiřujícím počtem pobytových zařízení pro seniory (např. Dolní Rychnov, 

Kynšperk nad Ohří, Svatava, Královské Poříčí, Horní Slavkov), kde jsou ubytováváni i senioři s 

trvalým pobytem mimo okres Sokolov. 

Počet nezaměstnaných osob činil k prosinci 2016 v celém státě 5,2%, tedy nejméně z celé EU. 

Karlovarský kraj měl s 5,45% pátou nejvyšší míru nezaměstnanosti v republice a mezi všemi třemi 

okresy kraje zaujímal ten sokolovský s mírou přes 7,4%  bohužel první příčku. Nejméně 

nezaměstnaných bylo v okrese Cheb, což bylo způsobeno rozvíjející se tamní průmyslovou zónou, 

která v Sokolově bohužel stále chyběla.  

 

   IX. Počasí 

   Začátek nového roku 2016 ovládlo takřka jarní teplé počasí, ovšem v druhé části ledna jsme se již 

mohli radovat s četných sněhových přeháněk, které nám nadělily pěknou pokrývku sněhu. Udeřily i 

veliké mrazy a nastala arktická zima.   Například 22. ledna ráno klesla teplota v Sokolově k –15 

stupňům, na Šumavě to bylo v tyto dny až k –30 stupňům. Poté nastaly teplotní výkyvy, sněhové i 

dešťové přeháňky. Sníh roztál a do konce ledna už nenapadl. 
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  V první dekádě února převládalo deštivé teplé počasí, nadprůměrné teploty opět připomínaly spíše 

jaro a pohybovaly se od 6 do 12 stupňů. Koncem měsíce jsme zaznamenali přeháňky sněhové i 

dešťové a teploty v rozmezí od  –3 stupňů do 10 stupňů Celsia.   

  Březen byl chladný a převážně se zataženou oblohou s četnými dešťovými přeháňkami a silným 

větrem. Teploty od 0 do 6 stupňů Celsia.  

  Počasí se rapidně změnilo v dubnu, kdy již počátkem měsíce začaly padat teplotní rekordní. Ve 

dnech  4. a 5. dubna stoupala  teplota na celém území ČR k  25 stupňům, což je pro začátek tohoto 

měsíce jev skutečně neobvyklý. Bohužel slunečné a teplé počasí vydrželo jen krátce. Od 6. dubna 

klesla teplota o 10 stupňů a obloha se zatáhla. V další části měsíce již počasí připomínalo klasický 

apríl, když  se střídalo slunečné počasí s občasným deštěm a teploty se pohybovaly kolem 15 stupňů 

Celsia. Poslední dubnový týden se navíc velice ochladilo a začal padat sníh, sněhové přeháňky 

střídaly dešťové. Teploty v noci padaly pod nulu a přes den se rtuť teploměru vyšplhala maximálně 

k 8 stupňům. Toto počasí vydrželo do konce dubna.  

  Květen byl velice deštivý, i když poměrně teplý, teploty se pohybovaly mezi 15 a 20 stupni. 

Objevily se první velké bouřky, které doprovázel prudký déšť a kroupy. Na mnoha místech v ČR, 

Německu a Francii byly záplavy, i když u nás naštěstí jen lokální.  Přívalové srážky a bouřky 

vydržely do konce měsíce. 

   Počasí v první polovině června bylo podobné květnovému. Stále pršelo a bouřilo, teploty se 

pohybovaly kolem 20 stupňů.  A bohužel toto poněkud depresivní počasí vydrželo prakticky celý 

měsíc a až na konci června se oteplilo na letní teploty kolem 27 stupňů.  

   První prázdninový týden pak převládalo teplé slunečné počasí, které však v dalším týdnu opět 

vystřídaly deště s teplotami kolem 25 stupňů. Houbaři měli žně, ale na koupalištích se zavíraly 

brány. Toto počasí vydrželo do poloviny srpna. Koncem prázdnin se oteplilo a bylo slunečno bez 

deště, teploty do 28˚C.  

  Začátkem září panovalo stále slunečné teplé počasí bez deště s teplotami okolo 30˚C. Až od 

poloviny měsíce začalo vydatně pršet a teploty klesaly k 16˚C. V poslední dekádě září srážky 

ustávaly a teploty ještě mírně stouply. 

   Přelom měsíců září a říjen se vyznačoval proměnlivým a poměrně suchým počasím, jen občasné 

dešťové přeháňky se střídaly se slunečným svitem. A citelně se ochladilo, v polovině října se denní 

teploty pohybovaly jen okolo 10 °C. Tuto nepohodu nám částečně vynahradila poslední dekáda 

měsíce, kdy opět zavládlo slunečné počasí, i když teploty se razantně nezvýšily. V noci se pak 

teploty pohybovaly kolem 4 stupňů a začala topná sezóna.  

  V listopadu dešťových srážek přibývalo a noční teploty klesaly pod nulu. Přes den se pohybovaly 

mezi 4 až 8 stupni Celsia. 9. listopadu napadl první sníh, který se však dlouho neudržel a během dne 

roztál.  Zbytek listopadu se nesl ve znamení klasického podzimu, se smíšenými a dešťovými 

přeháňkami.  

   Prosinec nám sníh také nenadělil, teploty se stále pohybovaly v průměru kolem 4 stupňů. V noci 

klesaly teploty k nule, někdy i pod bod mrazu, to způsobovalo časté náledí a nejen na Sokolovsku, 

ale v celé republice došlo k mnoha automobilovým nehodám. Bylo často zataženo nízkou oblačností 

a časté dešťové, občas smíšené přeháňky. Přestože meteorologové slibovali bílé Vánoce, nakonec 

svou předpověď korigovali a vánoční prázdniny tak byly opět tradičně bez sněhu. Ovšem již na 

počátek ledna roku 2017 hovořily předpovědi o vydatné sněhové nadílce a razantním ochlazení.  

 

Zápis byl schválen Radou města Sokolova: 18. července. 2017 
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