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I. Úvod k roku 2017
Světové dění roku 2017 se oproti roku předešlému odvíjelo v poněkud poklidnějším a i o
něco méně dramatickém duchu, i když o zajímavé a mnohdy i tragické momenty nebyla
nouze. To, co v mnohém ovlivňovalo zejména evropské události v letech předešlých, tedy
migrace ze zemí 3. světa, poněkud ustoupilo do pozadí. Proud migrantů citelně zeslábl,
například do Řecka přibylo o 86 % migrantů méně než v roce 2016, do Itálie to bylo o 20 %
méně. Zeslabený migrační proud je nutno přičíst zejména zesíleným bezpečnostním
opatřením na Balkáně, dohodě italské vlády s vládou Libye o vzájemné pomoci při
zadržování pašeráků, větší akceschopnosti evropských úřadů či velkým porážkám tzv.
Islámského státu v Iráku, kde tato teroristická organizace ztratila dobytím severních oblastí
včetně Mosulu veškeré území, případně v Sýrii, kde ovšem nadále trval občanský konflikt, i
když i ten pomalu slábl. Přesto, že teroristé byli postupně na všech frontách zatlačováni,
neubránila se Evropa několika islamistickým útokům, které si vyžádaly lidské životy, naštěstí
ne v takové míře jako v letech minulých. V březnu zemřeli při útoku v Londýně 4 lidé,
v dubnu zahynulo 15 lidí při útoku v petrohradském metru, v květnu zemřelo 22 lidí
v anglickém Manchesteru, v červnu bylo zabito 8 lidí opět v hlavním městě Británie Londýně
a v srpnu zahynulo 15 osob pod koly dodávky, jíž najel do davu islamistický terorista
v Barceloně.
Tyto události měly nepochybně opět jako v roce 2016 vliv na posílení stran prosazujících
rychlá a líbivá, ale těžko uskutečnitelná řešení v některých evropských zemích, případně na
změnu politiky některých stran a politiků stávajících. Například v nizozemských
parlamentních volbách zvítězila Lidová strana pro svobodu a demokracii dosavadního
premiéra Marka Rutteho, jenž část rétoriky sebral druhé Straně pro svobodu pod vedením
klasického populisty Geerta Wilderse, v České republice v taktéž parlamentních volbách
získalo přes 10 % hnutí Svoboda a přímá demokracie, ve Francii zvítězil v prezidentských
volbách centrista Emanuel Macron, jenž taktéž jako v nizozemském případě převzal část
politiky od druhé Marie Le Penové. Podobné události proběhly v Rakousku, kde
v předčasných parlamentních volbách zvítězila Lidová strana, jejíž předseda a nový kancléř,
teprve 31 letý Sebastian Kurz, taktéž přejal protiimigrační rétoriku krajně pravicových
populistů. V Německu v parlamentních volbách sice strana podporovatelky migrace Angely
Merkelové CDU/CSU tyto volby vyhrála, ovšem zisk 33% pro ni znamenal značnou ztrátu.
Volební debakl utrpěli sociální demokraté a naopak velmi dobrého výsledku dosáhl nováček
německé politické strany Alternativa pro Německo, která zaujala zhruba 13 % Němců svou
protiimigrantskou politikou a poprvé se tak dostala do parlamentu.
Napjatá situace vznikla v jednom ze států Evropské unie, konkrétně ve Španělsku, kde se
v autonomním Katalánsku konalo v říjnu referendum o nezávislosti. Přesto, že se k němu
nedostavila více jak polovina Katalánců, ti, kteří přišli, hlasovali jednoznačně pro
nezávislost. Referendum však nebylo uznáno centrální vládou v Madridu a situace tak značně
vyeskalovala v demonstrace, místy i v násilné protesty. Napětí do konce roku 2017 v této
oblasti nepolevilo.
Pro Evropu bylo také nepříjemné další směřování Turecka k autoritativnímu režimu či
diktatuře prezidenta Erdogana, jež se projevilo především v dubnovém referendu, v němž
Turci nadpoloviční většinou odhlasovali změnu ústavy, která tímto dávala prezidentovi
mnohem větší pravomoci. Otázkou je, do jaké míry bylo referendum zcela demokratické.
Problematickými se taktéž ukázaly snahy tureckých představitelů pořádat za změnu ústavy
shromáždění tureckých menšin v evropských zemích, což se především ve Francii, Nizozemí
a Německu setkalo s odporem a zákazem ze stran úřadů. Vztahy Evropy k Turecku tak
nadále chladly.
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Tahouny světové politiky však nadále zůstávaly velmoci USA, Rusko a Čína a jejich
vzájemné vztahy. Především mezi USA a Ruskem však nadále nedošlo k výraznému posunu
směrem ke zlepšení vztahů. Na bodu mrazu se ocitly vztahy mezi USA a Korejskou lidově
demokratickou republikou, a to díky vyhraněné Trumpově rétorice a zejména nebezpečnému
jadernému zbrojení komunistické severní Koreje, jež začala značně ohrožovat mír a stabilitu
jihovýchodní Asie a vlastně i celého světa. Možnost vypuknutí válečného konfliktu mezi
těmito jadernými velmocemi byla v některých momentech a vyjádřeních roku 2017
nebezpečně blízko, naštěstí k němu nedošlo.
Problematický krok učinil Donald Trump i v prosinci, když se rozhodl uznat jako hlavní
město Izraele Jeruzalém, jenž si jako své hlavní město nárokují i Palestinci. Tímto krokem
sice upevnil spojenectví mezi USA a Izraelem, naopak proti sobě popudil řadu Palestinců a i
ostatních arabských zemí, což ke klidu v této oblasti jistě nepřispělo. Neméně
problematickým byl i další krok tohoto prezidenta, a sice odstoupení od pařížské dohody o
světovém klimatu.
Mezi další poměrně významné světové události roku 2017 je pak ještě třeba zařadit
například pád zimbabwského autoritativního prezidenta Roberta Mugabeho, který své zemi,
kterou přivedl na pokraj naprostého ekonomického krachu, vládl celých 30 let. Mugabeho
odstavila od moci armáda, celý převrat naštěstí proběhl bez většího násilí.
Koncem roku pak po 24 letech ukončil svou činnost Mezinárodní trestní tribunál pro
bývalou Jugoslávii v Haagu. Od roku 1993 obžaloval ze zločinů proti lidskosti 161 osob,
z nichž 82 odsoudil k mnohaletým trestům vězení. Posledním odsouzeným byl jen měsíc před
ukončením činnosti soudu bosenskosrbský generál Ratko Mladič, který byl především za
masakr ve Srebrenici odsouzen k doživotnímu trestu.
Česká republika se i v tomto roce těšila nebývalé prosperitě. Ekonomika rostla takřka
dvojnásobně oproti západním zemím a s průměrným růstem 4,5 % byla na předních příčkách
celé Evropy. Rostly platy, průměrná hrubá mzda činila ve 3. čtvrtletí roku 2017 29 050,- Kč,
což bylo o 6,8 % více než v roce 2016. Tempo zvyšování platů a mezd však mohlo být dle
ekonomů rychlejší. Nezaměstnanost dosahovala rekordně nízkých čísel, ke konci roku bylo
bez práce zhruba 3,6 % obyvatel, nejméně za posledních 20 let a nejméně ze všech zemí
Evropské unie. Další růst ekonomiky však brzdil stále více se projevující nedostatek
pracovních sil, mnoho firem bylo nuceno odříkat zakázky z důvodu nemožnosti jejich
splnění. Zájem firem o pracovníky neuspokojovala ani jejich migrace, zejména z Ukrajiny a
Slovenska. Počet obyvatel České republiky činil k 1. lednu 2018 10 610 055, což znamenalo
zvýšení počtu obyvatel o 31 235 oproti roku předešlému. Do republiky se v roce 2017
přistěhovalo na 46 tisíc cizinců (tradičně nejvíce ze Slovenska a Ukrajiny).
ČR byla i nadále na okraji zájmu migrujících obyvatel ze zemí 3. světa a je možno říci, že
Češi žili v roce 2017, podobně jako v roce minulém, v poměrném blahobytu a ekonomické
konjunktuře. Zcela paradoxně se však mezi obyvateli dále šířila nedůvěra vůči stávajícím
politickým stranám a systému jako takovému, stejně jako v případě České republiky poněkud
iracionální strach z nekontrolované migrace (ČR přijala v rámci EU nařízených kvót jen 12
z 1 600 migrantů), což se značně odrazilo na nejdůležitější tuzemské události roku, a sice
v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podle očekávání volby, které
se konaly ve dnech 20. a 21. října a přinesly vstup rekordních devíti politických stran do
parlamentu, vyhrálo se značným náskokem oproti ostatním stranám se ziskem 29,64 % hnutí
ANO. Na druhém místě se umístila pravicová ODS se ziskem 11,32 %. Třetí skončil se
ziskem 10,79 % nováček politické scény Pirátská strana, čtvrtou pozici obsadilo hnutí SPD
(10,64 %), pátí skončili s nejhorším volebním výsledkem v historii samostatné ČR komunisté
(7,76 %) následování levicovou ČSSD (7,27 %). Do sněmovny se dostali ještě zástupci
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středové KDU-ČSL (5,80 %) a pravicových TOP 09 (5,31 %) a STAN (5,18 %). Volit přišlo
celkem 60,84 % oprávněných voličů. V Karlovarském kraji, stejně jako v Sokolově, ovládlo
volby hnutí ANO (35,42 % v rámci kraje, 36,46 % v rámci města), na druhém místě skončila
strana SPD (12,47 %v rámci kraje, 13,16 % v rámci města). Na třetím místě v kraji skončila
Pirátská strana (10,04 % v rámci kraje, 8,52 % v rámci města), v Sokolově však třetí pozici
obsadili komunisté (8,15 % v rámci kraje, 8,52 % v rámci města).
Volby byly některými politology hodnoceny jako přelomové. Povolební jednání se táhla
po zbytek roku, a i když prezident Zeman jmenoval 13. prosince menšinovou vládu ANO pod
vedením Andreje Babiše, důvěru si tato vláda do konce roku od parlamentu získat nestačila.
Zajímavou událostí roku 2017 byly strmě rostoucí ceny másla, které poskočily o desítky
procent a vyvolaly v mnohých občanech takřka masovou hysterii. Kvůli ní začala enormní
sháňka po másle, takže někdy bylo v obchodech prakticky zcela nedostupné, navíc celá
hysterie ceny másla ještě zvýšila. Koncem roku se podobná situace opakovala u vajec, vše se
však nakonec postupně uklidnilo a ceny obou zmíněných komodit začaly opět klesat.
Z menších událostí v Karlovarském kraji stojí pak za zmínku například únorová epidemie
ptačí chřipky na Chebsku, kde bylo vybito 35 000 kusů drůbeže, či červencový zemětřesný
roj o síle 3, 5 stupně Richterovy škály. Žádné větší škody však nenastaly.
Ze sportovních událostí je třeba zmínit Mistrovství Evropy v krasobruslení, které se
konalo koncem ledna v Ostravě a patřilo k nejvýznamnějším sportovním událostem nejen
v Moravskoslezském kraji, ale i v celé republice. Z českých reprezentantů však nikdo na
medailové pozice nedosáhl. Neúspěchem skončilo též vystoupení české fotbalové
reprezentace v kvalifikaci o mistrovství světa v roce 2018 v Rusku. Náš tým skončil ve
skupině C na konečném třetím místě a na turnaj se tak neprobojoval. Taktéž v populárním
ledním hokeji neslavil český tým na mistrovství světa v Německu a Francii žádný větší
úspěch a skončil po prohře s týmem Ruska ve čtvrtfinále. Menší náplastí pro sportovní
fanoušky tak bylo snad jen první místo a zlatá medaile oštěpařky Barbory Špotákové na 16.
mistrovství světa v atletice v Londýně či taktéž zlato biatlonistky Gabriely Koukalové ve
sprintu na Mistrovství světa v biatlonu v rakouském Hochfilzenu. Zlato získala
v jihokorejském Kangnungu na mistrovství světa i rychlobruslařka Martina Sáblíková.
Skvělým úspěchem také bylo, byť ne dlouho trvající, první místo ve světovém žebříčku
tenistek pro Karolínu Plíškovou.
Sportovní kariéru naopak v roce 2017 ukončila celá řada slavných českých sportovců,
například fotbalista Tomáš Rosický, tenista Radek Štěpánek, běžec na lyžích Lukáš Bauer,
vodní slalomářka Štěpánka Hilgertová či hokejista Patrik Eliáš. Ze světových sportovců
ukončil kariéru například běžec Usain Bolt či tenistka Martina Hingisová.
V roce 2017 také svět pozemský bohužel natrvalo opustilo mnoho výrazných světových i
českých osobností. Z těch světových jmenujme například amerického zpěváka Chucka
Berryho, ruského básníka Jevgenije Jevtušenka, britského herce Rogera Moora, amerického
politologa Zbigniewa Brzezinského, bývalého německého kancléře Helmuta Kohla či
italského herce Paola Villagia. Z českých osobností nás opustili například hokejista a trenér
Josef Augusta, zpěvačka Jarmila Šuláková, arcibiskup a kardinál Miloslav Vlk, zpěvačka
Věra Špinarová, sochař Olbram Zoubek, herec Vladimír Brabec, spisovatel Petr Šabach či
herec Jan Tříska.

II. Z činnosti městského úřadu, rady a zastupitelstva
Rada města Sokolova
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V roce 2017 se rada města sešla celkem pětadvacetkrát. 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 3. ledna 2017
- změna příplatku za vedení pro ředitele kulturních příspěvkových organizací zřizovaných
městem Sokolov
- obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech (3. vyhlášení)
- tiskové služby pro město Sokolov-vyhlášení veřejné zakázky
- smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných služeb pro rok 2017
- schválení dohody o ukončení smlouvy o odchytu toulavých koček a opuštěných koček
2. zasedání 17. ledna 2017
- valná hromada společnosti SOTES Sokolov s. r. o.
- aktualizace složení komise města
- žaloba proti rozhodnutí Státního úřadu inspekce práce
- prodloužení nájemní smlouvy Vránov
- stupeň připravenosti PD parkovišť, výhled pro realizaci v roce 2017
- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2016 – č. RO160008
- Živý kraj-návrh revize stanov
3. zasedání 31. ledna 2017
- revitalizace městských sportovišť a volnočasových aktivit – výzva k vrácení dotace
- schválení dotací (grantů) na rok 2017 – celoroční činnost a jednotlivé akce 1. čtvrtletí roku
- vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola
Sokolov, Švabinského 1702
- informace o funkčním období ředitelů škol a školských zařízení zřízených městem Sokolov
- poskytnutí finanční dotace ZČU Plzeň na zajištění činnosti Univerzity třetího věku
v Sokolově pro rok 2017
- odstranění budovy bývalé Základní školy ul. Sokolovská
- centrální dětské hřiště na sídlišti Vítězná – vyhlášení výběrového řízení
- plán odpadového hospodářství města Sokolov pro období 2017-2021
4. zasedání 14. února 2017
- nákup výstroje pro strážníky městské policie – udělení výjimky
- tiskové služby pro město Sokolov – výsledky výběrového řízení
- valná hromada společnosti SOTES Sokolov s. r. o.
5. zasedání 28. února 2017
- nominace na Osobnost města roku 2016
- prezentace Sokolova v informačním a orientačním systému města Karlovy Vary
- smlouva o zajištění kursu sebeobrany pro ženy a seniory pro rok 2017
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- chodník a parkoviště ul. Vítězná – vyhlášení výběrového řízení
- zpráva o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově za rok 2016
6. zasedání 14. března 2017
- schválení dotací (grantů) na rok 2017 – celoroční činnost a jednotlivé akce 2. čtvrtletí roku
- organizační řád MÚ Sokolov
- centrální dětské hřiště na sídlišti Vítězná – výsledky výběrového řízení
- novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská – žádost o dotaci
- revitalizace fotbalového stadionu Sokolov, 1. etapa – výsledky výběrového řízení
- Sokolov, ulice J.K. Tyla – stavební úpravy komunikace
- workshop studentů české zemědělské univerzity v Praze a Soukromé školy architektury
Archip – možná budoucnost lokality u kina Alfa
- plán oprav komunikací pro rok 2017 – SOTES Sokolov
- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2017 – č. RO170002
7. zasedání 28. března 2017
- aktualizace složení povodňové komise města
- centrální dětské hřiště na sídlišti Vítězná – smlouva o dílo
- Hrušková – hlavní vodovodní řad (dodatek smlouvy)
8. zasedání 11. dubna 2017
- hostovaná spisová služba pro okolní obce ORP Sokolov
- smlouva o poskytování služeb Tísňové tlačítko
- chodník a parkoviště v ulici Vítězná – vyhlášení výběrového řízení
- rekonstrukce budovy Nádražní ulice č.p. 2140 – nízkoprahové denní centrum, žádost o
dotaci
- stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní – vyhlášení výběrového řízení
- výsledky řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2016
9. zasedání 25. dubna 2017
- žádost o dotaci na zakoupení automobilu pro Tyflocentrum o.p.s. Karlovy Vary
- jmenování ředitele/ředitelky Základní školy Sokolov, Švabinského 1702
- tiskové služby pro město Sokolov – 2. vyhlášení výběrového řízení
- dopravce zajišťující provoz MHD v Sokolově – výběrové řízení na administrátora
10. zasedání 9. května 2017
- prezentace města Sokolova ve vysílání Radia Egrensis
- rozhodování Městské policie Sokolov o právních jednáních související s její činností v rámci
projektu prevence kriminality „Pomoc v tísni“
- strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov – vyhodnocení a aktualizace Akčního
plánu
- Husitská – Vítězná, Sokolov, II. etapa – demolice objektů – vyhlášení výběrového řízení
- závěrečný účet města Sokolov za rok 2016
- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2017 – č. RO170003
11. zasedání 23. května 2017
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- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Karlovarského kraje na
akci „Digitální povodňový plán města Sokolov“
- chodník a parkoviště v ulici Vítězná, výsledky výběrového řízení,
- Základní škola Sokolov, ul. Křižíkova – opravy, vyhlášení výběrového řízení
- Základní škola Sokolov, ul. Švabinského – opravy, vyhlášení výběrového řízení
- stavební úpravy komunikace ulice Spartakiádní – výsledky výběrového řízení
- pokyn k vyhlášení výběrového řízení na post ředitele společnosti SOTES
12. zasedání 6. června 2017
- valná hromada Sokolovské bytové s.r.o.
- schválení dotací (grantů) na rok 2017 – celoroční činnost a jednotlivé akce 3. čtvrtletí roku
- aktualizace Strategického plánu sociálních služeb 2014–2018
- tiskové služby pro město Sokolov – výsledky výběrového řízení
- strategický plán sociálního začleňování města Sokolov pro období 2017–2019, schválení
revize
- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2017 – č. RO170004
13. zasedání 20. června 2017
- Husitská – Vítězná, Sokolov, II. etapa – demolice objektů – výsledky výběrového řízení
- minibus pro město Sokolov – vyhlášení výběrového řízení
- Základní škola Sokolov, ul. Křižíkova – opravy, výsledky výběrového řízení
- ulice Jednoty – parkoviště ve vnitrobloku, výsledky výběrového řízení
- Základní škola Sokolov, ul. Švabinského – opravy, výsledky výběrového řízení
14. zasedání 18. července 2017
- kácení dřevin v rámci demolice bývalých kasáren
- revitalizace Antonínských mostů
- žádost o souhlas s umístěním znaku města na ledovou plochu
- stavební úpravy pěší zóny ulice 5. května - vyhlášení výběrového řízení
- stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov - vyhlášení výběrového řízení
- minibus pro město Sokolov - výsledky výběrového řízení
15. zasedání 15. srpna 2017
- analýza k možnostem výběru dopravce MHD v Sokolově
- žádost o zajištění 4. ročníku Dne Cyklostezky Ohře
- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na
snížení počtu černé zvěře na nehonebních pozemcích
- pořízení služebního automobilu pro potřeby OSPOD

16. zasedání 5. září 2017
- návrh na obecně závaznou vyhlášku o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek
- smlouva o nájmu Záchytné zařízení pro zvířata na ranči Vránov
- ukončení rámcové dohody na revize dětských hřišť
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- centrální dětské hřiště na sídlišti Vítězná v Sokolově
- MDK - Malý sál - vyhlášení výběrového řízení
- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2017 - č. RO170005
17. zasedání v mimořádném termínu 12. září 2017
- dotační žádost do programu Regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
18. zasedání 19. září 2017
- licenční smlouva nakladatelská
- informace o průběhu výchovně rekreačního tábora OSPOD
- Husitská - Vítězná, Sokolov - III. etapa - demolice objektů - vyhlášení výběrového řízení
- areál Baník - hokejová střelnice Sokolov na p.p.č. 2439/1 - výsledky výběrového řízení
19. zasedání 3. října 2017
- schválení dotací (grantů) na rok 2017 - jednotlivé akce 4. čtvrtletí roku 2017
- dotační žádost do programu Regionálního sdružení obcí měst Euregio Egrensis
- školské rady při základních školách zřízených městem Sokolov - jmenování zástupců
zřizovatele pro funkční období 2017 - 2020
- ukončení smlouvy o poskytování služeb Voice Direct Sokonet
- novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově
20. zasedání 17. října 2017
- výsadba stromů na pěší zóně v ulici 5. Května
- koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR - nominace na udělení Medaile za zásluhy o
bezpečnost, předání výtěžku ze vstupného
- podpora integrace těžce zdravotně postižených osob
- zabezpečení zimní údržby místních komunikací 2017-2018
- Husitská - Vítězná, Sokolov - III. etapa - demolice objektů - výsledky výběrového řízení
- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2017 - č. RO170006
- valná hromada společnosti SOTES Sokolov spol. s. r. o.
21. zasedání v mimořádném termínu 24. října 2017
- změna č. 2 Územního plánu Sokolov
22. zasedání 31. října 2017
- poskytnutí individuální finanční dotace pro Spolek za zachování hutě v Šindelové
- poskytnutí individuální finanční dotace pro Město Březová
- podpora integrace těžce zdravotně postižených dětí
- vyhlášení soutěže Vánoční okno 2017
23. zasedání 14. listopadu 2017
- DDM - schválení podání žádosti do projektu Odboru dopravy KÚ - dopravní hřiště
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- Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Sokolov 2017 - 2023, schválení nositele projektu
MAP II
- přechod pro chodce na silnici č. II/210 Sokolov - Dolní Rychnov
- pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Sokolov
- koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR - nominace na udělení Medaile za zásluhy o
bezpečnost za rok 2017
24. zasedání 28. listopadu 2017
- bezplatné právní poradenství občanům města Sokolova, starším 65 let
- zvýhodněné vstupné do bazénu pro občany města Sokolova, starším 65 let
- mobiliář na pěší zónu ulice 5. května - přímý nákup
- střednědobý výhled rozpočtu města Sokolov na roky 2019 – 2022
- rozpočet města Sokolov na rok 2018
- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2017 - č. RO170007
25. zasedání 12. prosince 2017
- výroba a vysílání dokumentárních a zpravodajských šotů pro město Sokolov
- vyhlášení ankety Osobnost města Sokolova 2017
- žádost Asociace " Záchranný kruh" o poskytnutí finanční dotace na zajištění aktivit v rámci
Integrovaného projektu Záchranný kruh
- vyhodnocení soutěže Vánoční okno 2017
- Městská knihovna, Staré náměstí č.p. 134 a135 - zpracování projektové dokumentace zadání výběrového řízení

Zastupitelstvo města Sokolova
Zastupitelstvo se v roce 2017 sešlo celkem sedmkrát.
Termíny jednání zastupitelstva
17-2017
16. února 2017
18-2017
23. března 2017
19-2017
18. května 2017
20-2017
22. června 2017
21-2017
21. září 2017
22-2017
24. října 2017
23-2017
2. listopadu 2017
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 2017
Město Sokolov bylo v roce 2017 zřizovatelem 16 příspěvkových organizací, zakladatelem
a 100 % vlastníkem dvou společností s ručením omezeným, podílníkem v pěti organizacích,
z toho dvou akciových společnostech a třech společnostech s ručením omezeným, a členem
dalších sedmi svazků a sdružení. Hodnota majetku města činila k 31. 12. 2017 3 088 357
000,- Kč.
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V průběhu fiskálního roku 2017 bylo schváleno osm úprav rozpočtu a konečný objem
upravených rozpočtovaných příjmů dosáhl výše 580 361 tis. Kč, objem upravených
rozpočtovaných výdajů pak činil 841 542 tis. Kč. Výsledkem plánované bilance města na
fiskální rok 2017 bylo záporné saldo ve výši 261 181 tis. Kč. Vzniklý schodek hospodaření
byl vyrovnán finančními prostředky města z minulých let. Financování potřeb města bylo
v průběhu roku 2017 zajištěno z vlastních zdrojů bez úvěrového zatížení. Rozpočtové
hospodaření města skončilo roku 2017 přebytkem ve výši 59 262 tis. Kč. Objem příjmů
dosáhl hodnoty 584 850 tis. Kč a výdaje byly čerpány v úhrnné výši 525 588 tis. Kč. Zlepšený
výsledek hospodaření byl ve výši 320 443 tis. Kč. Výrazná disproporce se objevila v oblasti
výdajů, které byly čerpány pouze ve výši 62 % ročního plánovaného objemu. Část prostředků
z plánovaného přebytku hospodaření za rok 2017 již byla zapojena při schvalování rozpočtu
na rok 2018, další část byla použita na dofinancování akcí, které pokračují v roce 2018, a
zbývající část byla převedena do rezervy roku 2018.
Struktura příjmů:
Daňové příjmy

368 153,9 tis. Kč

Nedaňové příjmy

128 035,9 tis. Kč

Kapitálové příjmy

19 643,2 tis. Kč

Dotace

69 016,7 tis. Kč

Příjmy celkem

584 849,7 tis. Kč

Nejvýraznější podíl na příjmech města tedy tvoří daňové příjmy (63 %). Minimálně jsou
zastoupeny kapitálové příjmy z prodeje majetku města. Ve srovnání s obdobím roku 2016
došlo ke zvýšení objemů běžných příjmů o 2 %. Na meziročním nárůstu celkových příjmů se
podílely daňové a kapitálové příjmy, naopak nedaňové příjmy a transfery o něco poklesly.
Pozitivním způsobem se na příjmech města odrazila dále se zlepšující ekonomika České
republiky (vysoká míra zaměstnanosti, zlepšený výběr daní, zvýšení minimální mzdy, růst
mezd atd.), konkrétně v oblasti zvýšeného příjmu daňového, tedy u objemově nejvýraznější
příjmové složky, která roku 2017 činila 63 % příjmové části rozpočtu. Vybrané daňové příjmy
se oproti roku 2016 zvýšily o 6,4 %. Nejvýraznější meziroční nárůst se v rozpočtu projevil u
daně z příjmů fyzických osob placená plátci – ze závislé činnosti (14,7 %) a u daně z přidané
hodnoty (12,4 %). Naopak u daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky (ze samostatné
výdělečné činnosti) došlo k poklesu o 44,9 %. Zvýšení příjmů přinesly taktéž poplatky
v oblasti správních poplatků, kde byl rozpočet překročen o 1 238,5 tis. Kč, zejména u odboru
správních agend (zvýšený počet vydaných pasů) či odboru dopravy (vyšší počet vydaných
žádostí o způsobilost k řízení motorového vozidla).
Mírný pokles (2,5 %, tedy 3 230 tis. Kč) zaznamenaly příjmy nedaňové, z nichž největší
část odvedly společnosti zřizované a vlastněné městem, konkrétně Sokolovská bytová, s. r. o.
a SOTES. Výrazný byl nárůst příjmů kapitálových (10 873 tis. Kč), jenž byl ovlivněn
zejména prodejem dluhopisů a přijetím finančního daru od společnosti Sokolovská uhelná a.
s. na revitalizaci fotbalového stadionu. Výrazný propad byl zaznamenán u dotací (transfery),
oproti roku 2016 o 26 %.
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Struktura výdajů:
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

441 149,3 tis. Kč
84 438,6 tis. Kč
525 587,9 tis. Kč

Výběr z běžných výdajových položek města Sokolov:
Odbor sociálních věcí

3 642,8 tis. Kč

Odbor správy majetku

26 995,6 tis. Kč

Odbor školství a kultury

867, 3 Kč

Odbor rozvoje města

24 510,6 tis. Kč

Odbor životního prostředí

586,1 tis. Kč

Odbor dopravy

101,2 tis. Kč

Městská policie

19 622 tis. Kč

Příspěvkové organizace

73 165 tis. Kč

Společnosti s ručením omezeným

164 211,7 tis. Kč

Oproti rozpočtu na rok 2017 dosáhla celková výše výdajů úspor 315 954 tis. Kč, tedy
výdaje tvořily 62 % plánované výše. Výrazný podíl na úspoře měla nečerpaná rezerva ve výši
228 mil. korun, která byla převedena do roku 2018 jako další zdroj financování. U některých
akcí došlo k úsporám z důvodu posunutí realizace do roku 2018.
Dne 14. prosince 2017 byl Zastupitelstvem města Sokolov schválen schodkový rozpočet
pro rok 2018, jehož příjmová část činí 600 898,2 tis. Kč, výdajová část činí 872 992,2 tis. Kč.
Výsledkem rozpočtové bilance fiskálního roku 2018 je záporné saldo ve výši 272 094 tis. Kč,
které bude vyrovnáno zapojením vlastních finančních zdrojů města z přebytků hospodaření
minulých let.
Pro rok 2018 je navrhováno realizovat prioritní investiční akce v úhrnném objemu 296,5
mil. Kč, z čehož 131,9 mil. Kč jsou priority schválené na rok 2017, které přechází na rok
2018. Mezi investiční priority na rok 2018 zařadilo město novostavbu pobytového zařízení
v ulici Sokolovská, parkovací plochy, stavební úpravy komunikace v ulici Spartakiádní,
přestavbu budovy ZDRAPOSO-chráněné dílny, revitalizaci sídliště Vítězná, parkovací domy,
budovu knihovny či šatny pro hokejisty.

III. Rozvoj města, stavební činnost
Revitalizace lesoparku pod vrchem Hard
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V lednu začala kácením dřevin první etapa revitalizace zarostlé a nevzhledné plochy pod
rozhlednou Hard. Jde o jednu z posledních částí města, která byla zanedbaná, a zejména ve
večerních hodinách nepůsobila oblast příliš bezpečně. Přitom jde o nejkratší spojnici z centra
na sídliště Michal. Práce by měly zahrnovat plochu na téměř 25 tisících metrech čtverečních.
Plánované úpravy v 1. etapě zahrnovaly kácení dřevin a rekonstrukci pěšin, dále byly
vytvořeny pěší cesty a přibýt by do budoucna mělo i několik laviček. Vítězná firma se
zavázala udělat práce za 2,8 milionu korun. Sokolov tak při výběrovém řízení ušetřil téměř
milion. Na akci totiž vyčlenil 3,7 milionu korun. Město na projekt získalo dotaci z
Operačního programu Životní prostředí, která pokryla necelou polovinu nákladů.
V další etapě by lesík měla oživit zahradní architektura, vysázeny budou nové stromy a
keře. Již v roce 2017 protly plochu nové cestičky ze zpevněného kameniva od rozhledny Hard
a od hřbitova. Ve strmějších úsecích přibyla schodiště a později by mohla přibýt i dráha pro
sáňkování či bobování, neboť jde o jeden z mála severních svahů ve městě a sníh se zde drží
déle. Problémem při plánování dalších úprav se v průběhu roku ukázalo zjištění, že v místě
plánovaných úprav se nacházel starý městský hřbitov, jenž byl zrušen v 50. a 60. letech
minulého století. Existence pozůstatků hřbitovního areálu by mohla revitalizaci pozdržet,
ovšem mohla by též přinést zajímavé propojení pietního a oddechového místa.
Hřiště pro děti a mládež
Město Sokolov se rozhodlo odstranit celkem 18 dětských hřišť, která jsou již zastaralá,
nevyužívaná a hlavně ohrožující bezpečnost a zdraví dětí. Na jejich místě nebo v dostupné
části vzniknou nová hřiště, s moderními prvky, které splňují bezpečnostní pravidla. Celkem
by mělo jít maximálně o 10 centrálních hřišť v různých částech města ve vzdálenosti, která je
pohodlně dosažitelná. Centrální nové hřiště tak letos v létě dostalo i druhé největší sídliště v
Sokolově Vítězná, jež tuto atrakci dlouhodobě postrádalo. Město vyčlenilo na jeho
vybudování 4,5 milionu korun. Do projektu byly zapracovány nové herní prvky a vznikl tak
nový koncept celého prostoru. Město vyslyšelo i pozdější urgence rodičů a nechalo do
projektu zapracovat i vodní prvky, se kterými poté měly paradoxně firmy při výběrovém
řízení problém.
Hřiště bylo ale nakonec 14. července otevřeno a malí i větší návštěvníci zde mohou
používat například trampolíny zabudované do země, šplhací možnosti různého druhu,
prolézací tunel síťový, velkou skluzavku, hrazdu, požární tyč i místo na odpočinek jakoby ve
větvích stromu, hrad se skluzavkou nebo vodní prvek. V Sokolově poprvé byla na dětském
hřišti použita i technologie 3D modelace povrchu s použitím umělého kaučuku. Hřišťátko má
svého správce a je pod kamerovým systémem, aby byla minimalizována možnost poškození
vandaly.
Naopak málo využívané se ukázalo multifunkční hřiště v sokolovském parku Bohemia.
Sportovcům a ostatním lidem zřejmě nevyhovoval dosavadní systém, kdy museli zajít do
nedaleké restaurace, tam se nahlásit a vypůjčit si klíč. Zároveň tak nesli zodpovědnost za
případné škody. Město se rozhodlo tento systém změnit, zároveň rozšířit provozní dobu a
vybudovat zázemí pro správce, který by na provoz hřiště dohlížel.
Komunikace na sídlišti Vítězná
Město v letošním roce provedlo jednu z nejnutnějších rekonstrukcí komunikací ve městě, a
sice rekonstrukci Spartakiádní ulice na sídlišti Vítězná. Na první část rekonstrukce bylo
vyhrazeno zhruba devět milionů korun. Spartakiádní navazuje na Vítěznou ulici, jejíž
rekonstrukce byla po několika letech dokončena minulý rok. Termín dokončení posunulo
několik nečekaných podzemních nálezů, proto město objednalo techniku, georadar, která by
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měla odhalit různé výdutě či další překvapení hluboko pod zemí. Právě georadar ukázal, proč
se silnice pod komunikací propadá. Stejně jako v případě ulice Vítězná byly nalezeny tzv.
kaverny, tedy podzemní výdutě vytvořené vypadnutím nebo vyplavením horniny nebo
zeminy. Termín dokončení se tak opět posunul a mnoho řidičů muselo zkoušet své nervy při
objízdných trasách a na odstavných parkovištích v okolí. Dalším problémem, který georadar
neodhalil, bylo betonové podloží celé komunikace ve formě panelů, které se musely celé
zničit a odvozit, což termín dokončení opět posunulo. Přesto byla na podzim celá komunikace
opravena a zpřístupněna řidičům. Vznikly nové parkovací plochy či přechody pro chodce.
Další část ulice by měla být rekonstruována v roce 2018.
Západní obchvat
V červnu minulého roku začala výstavba poslední etapy západního obchvatu města za více
než 112 milionů korun. Nový most měl přemostit silnici, železniční trať a řeku Svatavu a
propojit tak stávající části obchvatu. Stavební práce se však v roce 2017 zastavily, neboť
v dalším pokračování prací bránil nestabilní pilíř budoucího mostu. Byl proto objednán další
podrobný geologický průzkum. Ten skutečně odhalil nestabilní podloží, které neunese piloty
mostu. Území, na kterém piloty stojí, je totiž poddolované, avšak dle stávající dokumentace
být poddolované nemělo. Dokončení stavby se tak posunulo minimálně o další rok.
Netradiční lavičky
V průběhu jara oživilo Staré náměstí a městský park na 31 originálních laviček s rysy popartu i ryzí fantazie. Za projektem stála 2. ZŠ, město Sokolov a několik soukromých sponzorů.
Jedinečná díla vytvořily děti se svými rodiči o volných sobotách během deseti měsíců.
S myšlenkou vytvořit něco podobného v Sokolově přišla na dovolené u alpského
Bodamského jezera učitelka Petra Šišková a v zázemí své školy našla rychlé nadšení kolegů,
dětí i samotných rodičů. Akci podpořili i občané Sokolova, když do soutěžní sbírky v
nákupním centru s názvem „Vy hodnotíte, my pomáháme“ hodili přes 50 tisíc žetonů a
Sokolov tak dostali na třetí příčku v republice za Prahu a Brno a získali i výhru 30 000 Kč.
Demolice bývalých kasáren
Po dlouhých letech bylo rozhodnuto zdemolovat několik zbývajících objektů části bývalých
sokolovských kasáren (železničního vojska) u sídliště Vítězná. Tato část města dlouho danou
lokalitu hyzdila, v objektech byly nejrůznější bazary a celé okolí působilo značně neupraveně
a zanedbaně. Rozhodnuto proto bylo dané objekty zbourat, celou plochu vyčistit, přivést na
místo inženýrské sítě a pozemky prodat jako stavební parcely pro výstavbu rodinných domků
či bytových domů. Jde o jednu z posledních lokalit ve městě, kde bude možné postavit
rodinné domy.
Na demoliční práce bylo uvolněno 1,6 milionu korun a vítězná firma objekty zlikvidovala
za zhruba 900 tisíc korun. Demoliční práce začaly v průběhu srpna, neboť bylo nutno počkat,
až doběhnou smlouvy stávajícím nájemníkům bývalých vojenských objektů. Ti zde měli
drobné provozovny. Práce měly být hotovy do konce září, vzhledem k problémům
s odstraňováním betonových základových desek a sklepů se však protáhly až do prosince a
stály i více financí. Odstraněny byly celkem 4 velké a 2 menší objekty bývalých kasáren.
Oprava pěší zóny v ulici 5. května

13

Již několik let trápila občany města propadající se dlažba na pěší zóně, jež spojuje náměstí
Budovatelů s částí u Starého náměstí. Město se proto rozhodlo vyměnit na pěší zóně povrch a
zároveň nechat zrekonstruovat inženýrské sítě pod ní. Akce byla provedena jako součást
uvažované celkové rekonstrukce náměstí Budovatelů. K ní by mělo dojít v dalších letech.
Místo betonové dlažby byla na rekonstrukci použita dlažba žulová, která je sice dražší,
ovšem trvanlivější. Práce v ulici 5. května byly dokončeny do Vánoc a přinesly velice zdařilý
vzhled této části města. Po dokončení akce za necelých pět milionů korun budou postupně
následovat opravy dalších uliček okolo náměstí Budovatelů, zejména nábřeží Petra Bezruče.
Rekonstrukce malého sálu MDK
Vedení města se v minulých letech rozhodlo k postupné rekonstrukci Městského domu
kultury. Původně uvažovaná celková rekonstrukce za stovky milionů nebyla realizována,
proto se vedení rozhodlo k rekonstrukci po etapách ve snaze udržet budovu v dobrém stavu a
po částech ji modernizovat. V roce 2017 přišel na řadu malý sál. V rámci rekonstrukce z
projektové dokumentace architektky Olgy Růžičkové byly obnoveny původní stropy z roku
1925, které zakrývaly podhledy, došlo k výměně parket, změněn byl vchod na velký sál,
vyměněn byl nábytek. Práce byly hotovy do zahájení plesové sezóny v lednu 2018 a vyšly na
necelé 2 milióny.
Opravy schodů a terasy v Husových sadech
Sokolov na jaře vybral firmu, která měla opravit terasy a kamenné schodiště v Husových
sadech. Schodiště vede od meditační zahrady k Parkhotelu a bazénu a jsou v parku jedním z
posledních míst, které ještě neprošlo revitalizací. Součástí investice byla výsadba nové zeleně
a instalace laviček. Město na zakázku vyčlenilo jeden milion korun, vítěz tendru ale náklady
nakonec vyčíslil na 760 tisíc korun bez DPH. Zanedbané schodiště se tak stalo bezpečnějším a
proměnilo se v další odpočinkovou zónu Vše bylo hotovo v průběhu léta, kromě laviček
přibyl i stůl na šachy.
Problémoví občané a boj města s tzv. obchodem s chudobou
V průběhu minulých let, jakož i v roce 2017, přibyly do města desítky rodin do bytů
v soukromém vlastnictví několika podnikatelů. Nájemníci na tyto byty pobírají dávky od
úřadu práce – příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení, a tím mají pronajímatelé zajištěný
nájem, a to značně vysoký, často převyšující obvyklé nájemné ve městech. Ve městě tak
postupně vznikl poměrně velký problém v několika lokalitách, jenž postupně gradoval. Hluk,
nepořádek, špatné občanské soužití, problémy ve školách, to byla jen některá z negativ, jež
začala mnoho poctivých a slušných obyvatel města trápit. Město Sokolov proto na podzim
2017 jako první v republice zavedlo opatření obecné povahy, na jehož základě nemohli
obyvatelé problémových částí města získat doplatek na bydlení, a stalo se tak příkladem pro
mnoho měst v celé zemi trpících vyloučenými lokalitami a s nimi souvisejícími
patologickými jevy. Na dávku neměli dle vyhlášky mít nárok ti, kteří se nově chtěli
přistěhovat do vybraných tří lokalit, kde se nabízely byty s neúměrně vysokým nájemným
placeným sociálně slabými z doplatku na bydlení. Karlovarský kraj podpořil už samotnou
přípravu opatření, pomáhal městu s nalezením přijatelné možnosti řešení a připravil i další
kroky, aby zamezil obchodu s chudobou nejen v Sokolově, ale i v dalších oblastech. Opatření
se ukázalo účinným.
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Domy u kina Alfa
Dlouhodobě problematickou lokalitou Sokolova je čtvrť u kina Alfa, kde část tamních
bytových domů opravilo město, ovšem část se zhruba 200 bytovými jednotkami byla stále
v majetku libereckého podnikatele Alexandra Kendika. Město mělo i v roce 2017 snahu od
něho zbývající domy odkoupit a proběhla v tomto duchu i jednání, sokolovští zastupitelé však
částku 34 miliónů, které podnikatel požadoval, na svém jednání odmítli jako příliš vysokou.
Zájem města domy odkoupit, přestavět, případně zbourat a vytvořit tak parcely pro stavbu
nových domů, však i nadále trval.
Návštěvy politiků
2. března zavítal do Sokolova prezident České republiky Miloš Zeman a setkal se s
představiteli a občany Sokolova. V doprovodu hejtmanky Karlovarského kraje Jany
Vildumetzové dorazil krátce před 16. hodinou do budovy městského úřadu. Nejprve hovořil
se zastupiteli města v uzavřené společnosti a poté diskutoval s přibližně dvěma sty
přítomnými na Starém náměstí. Setkání proběhlo v rámci třídenní cesty hlavy státu
Karlovarským krajem. Miloše Zemana, Janu Vildumetzovou a další krajské představitele
přivítali sokolovští zastupitelé v čele se starostou Janem Pickou. Ten krátce představil město a
zmínil zásadní aktuální témata. Například diskutované vyškrtnutí průmyslové zóny za
Sokolovem z projektů s vládní podporou, nezaměstnanost v okrese, která je jednou z
nejvyšších v republice, nebo problém s takzvaným obchodem se sociálním bydlením či
nepřizpůsobivými. Diskuse s občany trvala přibližně půl hodiny. Mezi přihlížejícími byla také
skupina asi deseti Zemanových odpůrců s transparenty, celá akce však probíhala klidně.
3. června navštívil Sokolov ministr průmyslu Jiří Havlíček. Cílem jeho návštěvy bylo
mimo jiné seznámit se s lokalitou a okolnostmi ohledně záměru vybudovat za městem
směrem na Staré Sedlo průmyslovou zónu. Ta je připravená už deset let. Dosud se ale
nedostala na seznam státem podporovaných projektů, naposledy byla zamítnuta v lednu 2017,
na což starosta města reagoval dopisem premiérovi Sobotkovi, jenž při své návštěvě v roce
2016 slíbil zónu podpořit.
Přímo u pozemků se sešli kromě šéfa resortu také poslankyně Markéta Wernerová,
generální ředitel Czech Investu Karel Kučera a představitelé společnosti Sokolovská uhelná,
a.s. František Štěpánek a Jiří Pöpperl. Právě Sokolovská uhelná a.s. zájmové pozemky vlastní,
což bylo v minulých letech příčinou zamítání státní podpory na stavbu průmyslové zóny,
neboť jde o soukromé vlastnictví, které vylučuje veřejnou podporu. Schůzky se zúčastnil
rovněž starosta Jan Picka. Skupina se po diskusi přesunula do jednací síně městského úřadu,
kde se hovořilo zejména o budoucí dodávce tepla do samotného města Sokolov a také do měst
a obcí v jeho okolí. Situace okolo průmyslové zóny, jež by znamenala silnou podporu
investicím a zaměstnanosti ve městě a jeho okolí, se tak začala nepatrně vylepšovat. Ve
srovnání se zónou v Chebu, která již několik let funguje a přinesla městu oživení a například i
zastavení odlivu obyvatel, je však ta sokolovská stále v nedohlednu.
14. září se vedení Sokolova v čele se starostou Janem Pickou setkalo s ministrem dopravy
Danem Ťokem. Návštěvy se zúčastnili rovněž krajský náměstek Martin Hurajčík a radní
Karel Jakobec. Šéf resortu diskutoval o aktuálních potřebách se starosty obcí s rozšířenou
působností a navštívil také areál sokolovského nádraží. Prohlédl si zdevastované drážní depo
a nebezpečný kolejní úsek, kde město dlouhodobě upozorňuje na nutnost oplocení. Setkání
s ministrem dopravy si nenechaly ujít přibližně dvě desítky starostů a dalších hostů. Ve velké
zasedací místnosti městského úřadu následně s šéfem resortu probrali několik témat.
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Diskutovalo se například o zavedení krajských dálničních známek nebo vyjmutí D6 ze
zpoplatněných úseků.

IV. Kulturní život
Organizátory velké většiny kulturních akcí v roce 2017 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.

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 2017
celkem 9 059 návštěvníků, štolu v Jáchymově 9 545, důl Jeroným 5 132 a krásenské hornické
muzeum 3 882 návštěvníků. Další akce muzea jako přednášky, Muzejní noc, procházky a
další aktivity navštívilo 6 183 návštěvníků. V roce 2016 navštívilo pobočky muzea a jeho
aktivity celkem 33 801 návštěvníků. Oproti roku 2016 zaznamenaly všechny muzeální
pobočky zvýšenou návštěvnost. Hospodaření muzea skončilo ziskem 337 174,69 Kč.
V roce 2017 probíhaly další úpravy muzea a jeho expozic. V závěru roku proběhla
rekonstrukce dalších tří sálů ve stálé expozici. K jejich zpřístupnění dojde v 1. pololetí roku
2018. Během roku 2017 byly nainstalovány exponáty do dvou místností rekonstruovaných
v závěru roku 2016, čímž byla ukončena obnova dvou křídel zámku. Ve sklepních
prostorách proběhla první etapa úprav, bourací práce, a sice v rámci akce „Sklepení
sokolovského zámku – Sokolovský poklad“.
Muzeum připravilo pro své návštěvníky i v roce 2017 celou řadu zajímavých akcí. Bylo to
například několik exkurzí a vlastivědných vycházek. 28. května se 17 účastníků vydalo pod
vedením přírodovědce Petra Uhlíka na exkurzi „Za krajinou a lišejníky Bečovska“ z cyklu
Pojďte s námi do přírody, 24. června proběhla přírodovědná exkurze na raftech mezi
Nebanicemi a Dasnicemi s názvem „Květy Ohře z raftu“, které se pod vedením sokolovských
přírodovědců účastnilo 24 osob, 2. července se 12 účastníků opět pod vedením Petra Uhlíka
vydalo do přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a 21. října provedl Jaroslav Michálek 25
účastníků pozoruhodnými stromy Kynžvartska.
Kromě těchto přírodovědně zaměřených akcí byly součástí muzeální činnosti i podobné
akce historicko-naučného rázu. Celkem tak proběhla jedna exkurze veřejnosti do Hornického
muzea Krásno a šest komentovaných prohlídek stálé expozice v Hornickém muzeu Krásno za
účasti vedoucích Jiřího Berana a Antonína Bartáka s návštěvností 200 osob, pět exkurzí po
památkách města Sokolov a dvacet pět komentovaných prohlídek stálé expozice v Sokolově a
výstav „2. světová válka“ a „Pojďme spolu do Betléma“. Tyto akce vedl Jiří Beran a účastnilo
se jich na 535 lidí.
Vedle těchto vycházek organizovalo muzeum řadu akcí pro školy a školní výpravy.
Kromě programů, jež jsou součástí stálé expozice („Poprvé v muzeu s permoníkem Pepíkem“,
„Pověsti – brána do historie Sokolovska, „Nosticovský kvíz“, „Eva Erbenová aneb jak se žilo
Židům za 2. světové války“, „Osudy v pruhové košili“ a „Karel IV. v Karlovarském kraji“)
byly programy pro děti a mládež připraveny také k dočasným výstavám (viz dále). Tyto
programy navštívilo spolu s výstavami celkem 2 595 žáků a studentů.
Nedílnou součástí činnosti muzea byla v roce 2017 i řada výstav, jež muzeum uspořádalo.
Od prosince do ledna to například byla výstava k 140. výročí založení regionální železniční
trati s názvem „Kraslická dráha 1876–2016“, v únoru proběhla výstava „Návraty volyňských
Čechů“ o emigraci Čechů na východ ve 2. polovině 19. století, od března do dubna výstava
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„Pohádkové hraní, které není jen na dívání“, jež přiblížila výtvarné práce a keramické
výrobky žáků ZUŠ Sokolov a odloučeného pracoviště na Březové, od března do června
probíhala výstava „Jak semena putují krajinou“, která ukázala mnoha zájemcům netradiční
průběh šíření rostlinných druhů v krajině. V dubnu začala výstava „Retrogaming“, jež trvala
do července a představila počátky osobních počítačů z doby 80. let, jako IQ 151, Atari,
Commodore 64 či ZX Spectrum. Zájemci si mohli na těchto prvních počítačích vyzkoušet i
hraní prvních počítačových her. Mezi červencem a říjnem proběhla výstava „Pohádková říše
loutek“, která představila dvacetiletou sbírku loutek výtvarnice Marie Jiráskové, a souběžně
s touto výstavou se zájemci mohli přijít podívat na výstavu „2. světová válka“. Vystaveny
byly kromě místních i vojenské exponáty muzeí v Lounech, Mostě a Chomutově a vše bylo
doprovázeno řadou textových panelů mapujících události největšího válečného konfliktu
nejen na světě, ale i na Sokolovsku. Výstavní rok uzavřely pak dvě poslední akce, obě
v termínu listopad až leden. Jednalo se o výstavu „Jak se rodí večerníčky“ se spoustou
zajímavostí z tvorby kreslených a loutkových filmů a výstavu „Pojďme spolu do Betléma“,
což byla autorská výstava sokolovského muzea o vánočních zvycích a tradicích, zpívání koled
a výrobě a tradicích betlémů.
Muzeum připravilo pro řadu zájemců také tradiční cyklus přednášek. V lednu potěšil
desítky posluchačů svou přenáškou o kamenech kolem nás Petr Rojík, v únoru představili
pánové Rudolf Tyller a Jiří Kubíček příběhy několika sokolovských ulic v první části
přednášky „Sokolovský uličník“, v březnu ukázal pracovník památkového ústavu v Lokti
Filip Prekop výsledky archeologických prací v areálu zaniklého města Čistá (Lauterbach) a
v dubnu to byl ředitel chebského muzea Zbyněk Černý, jenž představil zájemcům osobu a
práci krásenského rodáka sochaře Willy Russe. V květnu pak měl přednášku kronikář V.
Bružeňák na téma četnických kriminálních případů ze 30. let a následovalo několik přednášek
s cestovatelskou tematikou, jako Cesty po Německu Romany Beranové, Patagónie Jana
Nováka či představení cestovatele a jezuity Samuela Fritze v přednášce Vladimíra Rozhona.
Přednáškový cyklus ukončila v říjnu přednáška L. Zemana o nových výzkumech
sokolovského zámku a listopadová přednáška Petra Uhlíka o proměnách antropogenních
pouští Podkrušnohoří.

Městská knihovna Sokolov
Městská knihovna i v roce 2017 stále sídlila v prostorách sokolovského zámku, přestože
město již připravovalo k jejímu novému umístění uprázdněný dům na Starém náměstí, který
byl k tomuto účelu zakoupen od Karlovarského kraje. Nová knihovna bude financována
z rozpočtu města, neboť se nezdařilo získat na tuto akci dotaci.
Do knihovny si našlo cestu tento rok celkem 43 754 návštěvníků, což je o takřka 10 000
méně než v roce předcházejícím, což je skutečně razantní propad. Zmenšil se i počet
registrovaných čtenářů, oproti roku 2016 o 220 na celkových 2 813. Z nich bylo 722 dětí, což
je také propad oproti minulému roku skoro o 300. Počet výpůjček klesl o takřka 32 000 na
80 679 (8 321 z tohoto počtu byly výpůjčky v dětském oddělení, což je o zhruba 4 000 méně
než v roce 2016).
Oddělení pro dospělé čtenáře připravilo pro zájemce celkem 144 akcí, které navštívilo
2 383 návštěvníků. Jednalo se například o tradiční cyklus přednášek a besed z regionu
spojených někdy s výlety. O zmizelém Chodově referoval chodovský historik Miloš
Bělohlávek, Petr Krása provedl zájemce rybníčky v okolí Hlavna, Tomáš Dostál povyprávěl o
příbězích hradu v Chebu, Běla Janoštíková referovala o tajemství Karlových Varů a Petr
Rojík ukázal zájemcům zajímavosti hadců Slavkovského lesa. Z dalších přednášek
s nadregionálními tématy zaujal Daniel Švec povídáním o československých letcích britské
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RAF, Petr Bořil o památkách UNESCO, Dana Šimková o tajemství Titanicu či Bohumil
Vurm a Zuzana Foffová o templářích. Mezi další cykly přednášek patřily přednášky o
cestování (Malajsie, Papua, Karpaty atd.), zdravém životním stylu či alternativním životním
stylu. Celkem se v prostorách knihovny uskutečnilo 29 přednášek, 11 besed nad zajímavými
knihami světových autorů a 9 besed s autory regionálními. V roce 2017 pokračovala
pravidelná setkání přátel filozofie, kteří se každé poslední pondělí v měsíci (kromě prázdnin)
scházeli na posezení s profesorem gymnázia Petrem Kašparem. Od 28. března měli
návštěvníci knihovny příležitost setkávat se na besedách s lidmi, kteří navzdory zdravotnímu
znevýhodnění žijí dál svůj život a dělají to, v čem vynikají, případně jim osud změnil životní
dráhu tam, kam by se jako zdraví nikdy nedostali. Tito lidé byli ochotní se podělit o svůj
životní příběh a být tak ostatním nadějí a inspirací, že nemocí nebo úrazem život nekončí.
Záštitu nad cyklem převzala paní místostarostka Renata Oulehlová.
Čtenáři též mohli zamířit do čítárny a studovny, kde bylo možno vypůjčit si 139 druhů
periodik. Ve studovně jsou také zpřístupněny databáze právních informací a regionálních
osobností. Prezenčně je zde k dispozici fond regionální a příručkové literatury.
V oddělení pro děti a mládež bylo v tomto roce registrováno 722 čtenářů. Konalo se 262
akcí, kterých se účastnilo 5 004 návštěvníků. V průběhu roku se vždy jednu středu v měsíci
(kromě letních prázdnin) konalo kreativní vyrábění, tzv. „Vyrábění pro šikulky“, které se
zúčastnilo celkem 94 dětí. Děti například vyráběly jarní závěsy do oken, sovičku se
záznamníkem či vánoční výzdobu jako věnce nebo přáníčka. V období velkých prázdnin se
pak vyrábělo každý čtvrtek a na toto vyrábění si našlo cestu 38 dětí. Během roku se také vždy
jednu středu v měsíci (kromě letních prázdnin) předčítalo z českých pohádek, čímž se
knihovna připojila k celostátní kampani „Celé Česko čte dětem“. Účast však byla jen 11 dětí
(vloni 52).
V květnu se na nádvoří zámku konalo opět tradiční „Probouzení broučků“, tentokrát
s vystoupením divadla Hnedle vedle Tomáše Bartáka, na něž navazovalo říjnové „Uspávání
broučků“, kde vystoupil s pohádkou sokolovský divadelní soubor Konvalinky a pro děti byl
přichystán lampiónový průvod. 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 soutěží, například to bylo
regionální i krajské kolo soutěže „Nekoktám, čtu!“ pro žáky 4. a 5. tříd. Regionálního kola se
účastnilo 36 čtenářů a do krajského pak postoupili 2 sokolovští účastníci, z nichž Šárka
Šimková získala 4. místo a Ondřej Siničák byl 12. Z dalších soutěží jmenujme „Hry bez
hranic aneb Knihovnice dětem“, při kterých se družstvo dětských čtenářů ze sokolovské
knihovny utkalo v květnu v Nejdku se svými kolegy z dalších knihoven celého kraje a
obsadilo 9. místo. Hry pravidelně pořádá Klubko dětských knihoven Karlovarského kraje a
tentokrát měly téma Setkání národů.
Knihovna také kromě svých oddělení a jejich akcí pořádá akce a programy pro všechny
další zájemce, jako jsou například senioři (pro ně se konala řada workshopů a besed,
například s herečkou Hanou Maciuchovou či zpěvačkou Evou Pilarovou), zdravotně
znevýhodnění (opět řada workshopů, rozvoz knih, exkurze, zážitkové akce, čtení či loutkové
divadlo), případně je třeba zmínit Dámský klub, který v knihovně existuje od roku 2010 a
jenž sdružuje registrované členky, které se setkávají každou poslední středu v měsíci (kromě
letních prázdnin) v přednáškovém sále při povídání se zajímavým hostem nebo při různých
aktivitách (exkurze, odborné vycházky, vaření…). V roce 2017 bylo v klubu zaregistrováno
45 členek a konalo se celkem 10 setkání.

Městský dům kultury
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MDK Sokolov, jehož zřizovatelem je město Sokolov, zastřešuje většinu kulturních aktivit
ve městě. Kromě samotného MDK a Sokolovského infocentra má tento kulturní stánek též
další odloučená pracoviště, a sice klášterní kostel sv. Antonína Paduánského a kino Alfa.
V roce 2017 investoval MDK do modernizace na 4 milióny korun. Velkou rekonstrukcí
prošel tzv. Malý sál, kterému byla navrácena původní podoba z 20. let včetně mobiliáře, došlo
k výmalbě Velkého sálu, bylo instalováno nové ozvučení MDK, loutkové scény a dalších
prostor, došlo k rozšíření kamerového systému, zřízení internetového rezervačního systému
pro nákup vstupenek, další modernizací prošlo i 4K 3D kino Alfa.
Jednou z hlavních kulturních akcí v prostorách MDK byly jako vždy divadelní
představení, jichž se tu v roce 2017 odehrálo celkem 20, z toho 10 v rámci předplatného.
Ostatní představení uspořádalo Divadlo bez zákulisí či divadelní soubor Konvalinky. Mimo
předplatné do Sokolova zavítali herci celkem tří pražských divadel. O předplatné byl opět
velký zájem a již podruhé 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 15. ročník a proběhlo 7
divadelních představení. "Sokolovskou čurdu" získal Luděk Švehla v roli kuchaře hry
„Generálka císaře Napoleona“ Divadelní společnosti Vltavan a divadlo získalo i nominační
certifikát do předplatného MDK Sokolov na sezónu 2017/2018. „Zlatého vrtíka Vaška Junka“
získala Hana Žáková z Divadelního souboru při MKZ Horšovský Týn za roli ve hře „O
Šípkové Růžence aneb Kouzelné divadlo“.
Divadelní představení v MDK navštívilo 5 331 diváků, což je o takřka 800 méně než
v roce předcházejícím. Kromě divadelních představení uspořádal MDK 25 pořadů pro děti,
které navštívilo 3 799 diváků, zejména z 1. stupně základních škol.
MDK také uspořádal 13 koncertů, které navštívilo 1 697 posluchačů. Koncerty se
pořádají v divadle, Hudebním klubu „M“ a Klášterním kostele sv. Antonína Paduánského.
Mezi nejzajímavější koncerty roku 2017 patřily koncerty Františka Nedvěda, Paula Batto,
Martina Kratochvíla a JazzQ, Opra Divas či adventní koncerty Štěpána Raka se skupinou
Roháči, Nezmaři nebo Irena Budweiserová. Tradiční příjemnou akcí byl koncert Hudby
Hradní stráže Policie ČR, jehož hostem byla tentokrát zpěvačka Petra Janů.
Stěžejními akcemi MDK byly i tento rok celoměstské akce s dlouholetou tradicí. V únoru
se konal výroční 25. reprezentační ples města Sokolova, kde mimo jiné vystoupili zpěváci
Dalibor Janda a Heidi Janků a celý ples byl situován retrostylem do období 1. republiky. 25.
dubna se v prostorách MDK opět konala tradiční akce Osobnost města Sokolova, která i
letos byla věnována třem hlavním zvoleným osobnostem, jež město svými počiny
zviditelnily. První oceněnou osobností byl pan Jaroslav Makrot, jenž během 2. světové války
působil v odboji, zažil holocaust i tzv. pochod smrti. Po válce patřil mezi první poválečné
obyvatele našeho města a aktivně se zapojil do budování Sokolova, mimo jiné i na
společenské úrovni, zejména významně přispěl k rozkvětu loutkové scény v Sokolově.
Druhou osobností byla zvolena dobrovolná cvičitelka paní Ludmila Nováková, která se
zaměřuje na cvičení rodičů s dětmi ve věku 2-5 let a další tělovýchovné aktivity. Jako třetí
obdržel ocenění za svou činnost pan Ivo Záleský, dlouholetý pedagog a ředitel základní školy
Švabinského, místopředseda Krajské rady Asociace školních sportovních klubů ČR
Karlovarského kraje a předseda Okresní rady AŠSK Sokolov, který byl v březnu letošního
roku oceněný plaketou Jana Amose Komenského.
Poslední dubnový den se v areálu parku „Bohemia“ konalo tradiční Pálení čarodějnic.
Akce se jako vždy konala ve spolupráci s městskou knihovnou a součástí byl obvyklý
lampionový průvod, řada dětských atrakcí, soutěž o nejlepší masku, zapálení vatry a
ohňostroj. Na akci zahrála skupina Triton a večer vystoupila i známá skupina Turbo.
Koncem května se v ulicích města odehrál dvoudenní druhý ročník obnoveného folkového
festivalu Sokolovský dostavník. Před MDK, obchodním domem Tesco a na Starém náměstí
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zahrála skupina Bankrot, v sobotu 27. května stovkám posluchačů zazpívali Tuláci, Spektrum,
NaDen, Cop, Lokálka a na závěr pak do Sokolova dorazily legendární Schovanky. Zejména
Staré náměstí festivalem žilo, všechna místa včetně míst na restauračních zahrádkách byla
zcela zaplněna.
Mnoho Sokolováků, a nejen jich, se každý rok těší na sérii akcí s názvem „Sokolovské
kulturní
léto“,
letos
s motem
„Moře
slunce“.
1. června jej odstartoval koncert místního Big bandu a 3. června pak tradiční hudební festival
pod širým nebem Rock Beach, jehož již 13. ročník proběhl na přírodním koupališti Michal.
V programu se představily kapely jako Pokračující závada, V3SKa, S.P.S., Vilém ČOK &
Bypass, Pekař či AtmoMusic. Návštěvnost byla tentokrát velmi nízká, jen necelých 190 lidí.
Koupaliště Michal také kromě tradičních atrakcí nabídlo veřejnosti letní kino, které v
prázdninových měsících navštívily stovky diváků.
23. června pak začala také tradiční dvoudenní akce Hurááá prázdniny. V pátek
vystoupily v areálu Bohemia hudební skupiny Ben Dover, Eternal Fire, Di Caprio a Perutě,
hlavní sobotní program pak netradičně v dopoledních hodinách začal sokolovským 1/4
maratonem, který i letos podpořil Domácí hospic Motýl. V konkurenci běžců se s nejlepšími
časy napříč kategoriemi prosadili Pavel Procházka s doběhem do cíle za 35 min 52 s a
Veronika Šnoblová za 45 min 21 s. Závodu se zúčastnilo téměř 500 závodníků, nejstarším byl
pan Josef Pokorný, jenž se narodil roku 1946. Doprovodným programem a novinkou byla
Stezka skřítka Sokolníčka pro nejmenší. Čtyři hodiny úkolů, zkoušek a her zdolaly bezmála
dvě stovky dětí. Okruh o devíti stanovištích uzavíral samotný Sokolníček, který všechny
dětské závodníky odměnil dárkovým balíčkem. Celý sobotní program v areálu Bohemia
Sobotní měl moderovat komik a hvězda stand-up komediální show Na stojáka Lukáš
Pavlásek, jehož však v důsledku nemoci nahradil Miloš Knorr. Od 16 hodin pak vystoupily
kapely Kolband, The Wild Roots, Depeche Mode Revival nebo šumperští muzikanti, kteří si
říkají O5@Radeček. A se svým pestrým repertoárem se představili také Bohemian Marching
Band MDK Sokolov.
Celou akci zakončila tradiční mezinárodní soutěž ohňostrojů, ve které se tentokrát
utkaly týmy z České republiky, Slovenska, Polska a Německa. Trofej diváci vytleskali do
Bratislavy pro Igora Neumanna a jeho team z Pyron FireWorks.
Asi nejnavštěvovanější sokolovskou akcí byl jako každým rokem Den horníků, která se
konala v sobotu 9. září. Velkolepou událost provázel pestrý kulturní program, kde nechyběly
adrenalin, sport, historický jarmark ani přehlídka národnostních kultur. Oslavy Dne horníků
zahájil hornický průvod, jenž vyšel od kláštera na Starém náměstí a končil na náměstí
Budovatelů. Doprovodili jej představitelé sokolovské radnice a zahraničních partnerských
měst, další významní hosté a desítky členů hornických spolků z celé republiky. Staré náměstí
patřilo od dopoledních hodin staročeskému jarmarku a také Dni národnostních menšin, který
pořádal Výbor pro národnostní menšiny Karlovarského kraje. Diváci mohli zhlédnout
vystoupení romských, vietnamských, běloruských, ruských, ukrajinských nebo slovenských
skupin a ochutnat krajanské speciality.
Součásti pouti byl také Den s Armádou ČR. Stejně jako minulý rok byl jeho součástí
vzpomínkový akt na vojáky, kteří zahynuli ve válečných konfliktech. Jejich památku přítomní
uctili minutou ticha, která vyvrcholila přeletem armádních gripenů. Následovala vyznamenání
válečným veteránům. Tentokrát předávali hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová,
náměstek hejtmanky Petr Kubis, starosta Sokolova Jan Picka, armádní plukovník Jaroslav
Kořínek z generálního štábu, krajský policejní ředitel Petr Macháček a šéf sokolovských
hasičů Martin Mulač. Ocenění převzali Vojtěch Seidl, Petr Drahovzal, Jan Kroupa, Jan
Rišian, Jiří Macháček, Olga Stančíková, Vít Kopecký a Miroslav Cimrt. V lesoparku
Bohemia probíhala přehlídka vojenské techniky a ukázali se i výsadkáři. Dvakrát seskočili z
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vrtulníků přímo mezi návštěvníky. Atraktivní a dynamickou podívanou pak nabídli policisté a
hasiči, kteří předvedli zatýkání pachatele na útěku a uhašení hořícího auta.
Na pouti byla i řada doprovodných akcí, například u OD Ural se měřili svalovci v
disciplíně Strongman, kterou okořenila exhibice „Nejsilnějšího muže České republiky“
Čestmíra Šímy. Své publikum i přímé účastníky si našly i turnaj ve Streetballu a notoricky
známý a lákavý Světový den shybu, do kterého se zapojili nejen čeští hostující vojáci, ale
sportovci z celého Česka. Poněkolikáté byl překonán rekord v počtu shybů, tentokrát s
počtem 61 054.
Stovky zájemců si také mohly vyslechnout řadu hudebních produkcí, například na
tradičním folkovém podiu, či vyslechnout velké koncerty Barbory Polákové, Janka
Ledeckého, skupin NEBE, Doga a dalších. Sváteční den nakonec korunoval ohňostroj.
Na závěr celého kulturního léta vystoupila 31. srpna skupina Wohnout.
Jakož i jindy byly posledními většími akcemi, které MDK uspořádal, oslavy Adventu a
Vánoc. Vzhledem k délce adventního období v roce 2017 byl program nakumulován do tří
adventních nedělí a doplněn již potřetí o velmi úspěšný průvod čertů. Sérii akcí k oslavě
Vánoc odstartovalo rozsvěcení vánočního stromku na Starém náměstí 3. prosince. Zastupitelé
města již tradičně servírovali polévku zdarma, vystoupení si připravily děti z mateřských škol
a děvčata z taneční skupiny Anfas, německé tradice přijeli představit sousedé ze
Schwandorfu. Po setmění se pak na náměstí odehrála ohňová show Fire Theatre skupiny
umělců Amanitas. Od 18 hodin poté celou neděli zakončila v klášterním kostele sv. Antonína
Paduánského kapela Roháči společně se Štěpánem Rakem.
Součástí adventního programu byl očekávaný Průvod čertů. Tato ojedinělá událost
přilákala 10. prosince přibližně 30 tisíc lidí, kteří v průvodu viděli na 200 uměleckých masek,
včetně dvou skupin z francouzského Štrasburku. Novinkou bylo prodloužení trasy, která se
tak protáhla na půl druhého kilometru.
Třetí adventní neděle pak byla ve znamení vzájemné pomoci. V prostorách MDK proběhl
charitativní jarmark, kde se prodávaly ruční výrobky z celé České republiky. Návštěvníci si
mohli zazpívat koledy s Ájou Shirmanovou, dát si čaj a nějaké domácí chutné výrobky, s
dětmi si ozdobit vánoční perníček nebo vlastní cupcake.
V prostorách MDK či za jeho přispění se též uskutečnilo několik zajímavých
samostatných akcí, kupříkladu nepravidelné promítání starých filmů na 35 mm pásku
v cyklu „Nostalgie“, únorová expozice výtvarných prací mateřských škol celého kraje
s jednotícím tématem řeky Ohře a mostů přes ni, zasazení „Stromu mateřství“ na květnový
Den matek, červencové „Hry bez hranic“, které v areálu lesoparku Bohemia uspořádala
organizace Živé Sokolovsko z. s. ve spolupráci s Městským domem kultury či říjnové
vystoupení pěvecké dvojice „Eva a Vašek“ v rámci Mezinárodního dne seniorů.
Známou a hojně navštěvovanou akcí je také „Film Sokolov“, tedy filmový festival
nekomerčních snímků především pro filmové fanoušky. Letos se festival konal s podtitulem
„Konec“, a v jeho rámci byly promítnuty filmy jako „Spousta dětí, opice a zámek“,
karlovarská festivalová perla, která čiší absurdností a tajemností, film Jízda z 35mm kopie či
velkolepý muzikál „Zrodila se hvězda“, plného spektakulárních hudebních čísel o kráse života
v iluzi a touze po tom, být hvězdou. V přednáškovém programu se Hana Prokšová věnovala
„Konci češtiny v Čechách“, tedy tomu, zda už je s naší mateřštinou konec, a Petr Szczepanik,
známá osoba studií filmové vědy na FF UK, poodhalil „Filmové konce filmu“ o smrti
filmového žánru. V neděli se uskutečnil tradiční výlet s kronikářem Vladimírem Bružeňákem,
tentokrát do mauzolea a lesního hřbitova v Jindřichovicích a bývalého ženského pracovního
tábora ve Svatavě. Na festival se akreditovalo celkem 226 diváků.
9. listopadu pokřtili v prostorách MDK kronikář Vladimír Bružeňák a ostrovský badatel
Josef Macke svou novou dvoudílnou knihu s názvem „Morový rok“ o osudech těch, kteří
jsou spojeni s pohnutými událostmi září roku 1938 na Sokolovsku a Karlovarsku. V
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obsáhlém díle autoři odhalují nejen příběhy vojáků a četníků, kteří zahynuli při
henleinovských povstáních. Dva díly knihy obsahují na osm stovek stran a nabízí řadu dosud
neznámých faktů a unikátních fotografií. V knize jsou detailně popsány střety v pohraničí, ale
také události po neslavné Mnichovské dohodě. Na akci si našly cestu desítky diváků a
příznivců, jež navíc svým krásným zpěvem okouzlila zpěvačka Adéla Hanzlíková. Součástí
akce byl i prodej knih a autogramiáda.
Benefiční ráz měl prosincový tradiční, v pořadí již čtrnáctý, Koncert Hudby Hradní
stráže a Policie ČR. K výborné atmosféře akce letos přispěl Big Band Hudby Hradní stráže
a Policie České republiky se svým sólistou Tomášem Savkou a také hosté, kteří na koncertu
vystoupili. Pozvání přijala zpěvačka Petra Janů, pěvecké sbory Harmonie Kraslice a Melodie
Horní Slavkov a Loket. Součástí večera bylo předání celkem šesti medailí za zásluhy o
bezpečnost, které se udělují občanům a pracovníkům IZS za dlouhodobé zásluhy o bezpečnost
města nebo za mimořádný skutek v této oblasti, jako je například záchrana lidského života. V
letošním roce si medaili za záchranu života z rukou starosty, místostarostů města nebo
zástupců za sokolovskou policii převzali prap. Josef Bobenič a pprap. Martin Šindelář z
Obvodního oddělení Sokolov – město, strážníci Městské policie Sokolov Josef Linhart a Petra
Leichtová a 11 letý chlapec Jiří Kopecký. Medaili za dlouhodobé zásluhy si převzal MUDr.
Roman Sýkora, Ph.D., MHA, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.
Finanční dar a výtěžek ze vstupného byly věnovány dětskému a novorozeneckému lůžkovému
oddělení v Sokolově. Jako tradičně přispěli i sponzoři a také všichni návštěvníci, a to svým
vstupným. Výtěžek ze vstupného v letošním roce činil 47 100 Kč. Celkem tak starosta
Sokolova Jan Picka spolu s plk. Martinem Götzlem, vedoucím územního odboru PČR
Sokolov, předali Luboši Vaňkovi, primáři dětského a novorozeneckého lůžkového oddělení,
šeky v celkové výši 67 100 Kč.
Součástí kulturního života podporovaného MDK jsou také taneční skupiny, zejména
tradiční a velice úspěšný „Mirákl“. Ten první úspěchy roku 2017 začal sbírat již v březnu,
když na regionálním kole tour Taneční skupina roku v Plzni měl premiéru s 5 formacemi a se
všemi se sokolovským tanečníkům podařilo zvítězit, a to bez ztráty jediného bodu. O týden
později si skupina úspěch zopakovala opět v Plzni na regionální postupové soutěži Czech
Dance Masters. Na zemském kole této soutěže v Chomutově pak v uměleckých tanečních
disciplínách dance art a jazz dance opět Mirákl vyhrál a v květnovém Mistrovství ČR v Praze
vytančil 6 titulů Mistrů a 8 titulů vicemistrů ČR. Navíc jejich choreografii Pod křídly andělů
mezinárodní porota vybrala do nedělního finále a právě zde taneční i VIP porota jednohlasně
toto vystoupení vybrala jako nejlepší v ČR. V červnu pak skupina ovládla finále soutěže
Taneční skupina roku a završila tak úspěšný rok.
V roce 2017 slavily úspěch v různých soutěžích také další sokolovské taneční skupiny, a
to skupina Glamour Jany Anderlové a Beat Generation Romana Krátkého, které spolu
s Miráklem dobře reprezentovaly Sokolov a jeho taneční tradici.
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
V tomto odloučeném pracovišti MDK se v roce 2017 uskutečnila řada akcí, především šlo
o nejrůznější výstavy a koncerty. Výstavy byly zejména díky dotacím města Sokolov pro
občany zdarma. Výstavní program v roce 2017 zajišťoval pro MDK kurátor Josef Vomáčka
(6 výstav), výstavy regionálních autorů Matura, výstavu sdružení FOS Sokolovsko a výstavu
Vánoční stromečky zajistil MDK vlastními silami. Celkem se v prostorách kláštera v roce
2016 uskutečnilo 9 výstav, které navštívilo celkem 3 732 návštěvníků, zhruba o stovku méně
než v roce předešlém.
Od února do března probíhala v klášteře výstava „Matura“ studentů Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech, oboru Grafický design, jež představila výběr z jejich
22

maturitních grafických prací, v dubnu proběhla výstava německého umělce Kaie Taicherta
s názvem „Ďáblovo jezero“, jež představila panorama 11 velkoformátových kreseb uhlem
zachycujících dění v okolí berlínského lesního jezera Teufelsee, které je oblíbenou destinací
milovníků koupání. Malba je zřejmě největší kresbou na světě, postaveny vedle sebe jsou
panely 2,6 m vysoké a 36 m dlouhé. Toto jedinečné Teichertovo dílo bylo předloni s velkým
úspěchem vystavováno například v newyorském Leslie Lohman Museum a losangeleské
Antebellum Gallery v Hollywoodu. Od května do června mohli zájemci zajít na výstavu soch
a kreseb mapujících stavy lidské duše česko-německé umělkyně Ludmily Seefriedové
Matějkové „Mezi dvěma světy“. Výstava byla inspirovaná nelehkým životním osudem
umělkyně, jež díky svému „buržoaznímu“ původu nemohla za totality volně tvořit a které se
svět svobodného umění otevřel až po emigraci do Německa. Výstavní česko-německé jaro
uzavřela souběžně trvající výstava Thomase Maye „Mayův zelený lexikon“. Výstava nabídla
pohled na průřez dílem autora, pracujícího v oblasti landscapu, striktně používajícího přírodní
motivy v osvěžujícím i zábavném provedení, určeným nejen pro interiér, ale také pro otevřená
venkovní prostředí. Výtvarník Thomas May představil instalace, fotografie, plastiky i barevné
objekty.
O prázdninách se mohli příznivci fotografie potěšit výstavou klubu FOS, která ukazovala
krásy Sokolovska, v září pak následovala výstava výtvarníka Jiřího Sozanského „Olympia“.
Sozanský se od roku 1973 věnuje malbě, kresbě, grafice, plastice, instalacím a enviromentům,
filmovým dokumentům. Na svých kresbách a olejomalbách tentokrát vyobrazil prostředí
historické Olympie a vzdal tak hold prestižním sportovním hrám. Jedná se o kolekci obrazů,
která je součástí rozsáhlé tematické expozice s názvem Ekecheiriá. Vytvořili ji čeští umělci
při spolku Symposion v roce 2012, kdy se Olympiáda konala v Londýně.
Od počátku října do počátku listopadu proběhla v klášteře výstava Radka Mackeho „Mimo
dobro a zlo“ umělecký projekt, jehož tématikou je vytváření vnitřních a vnějších bariér jako
ochrana před skutečností mediální, politickou, náboženskou a kulturní. Na pozadí konstrukce
uprchlického tábora ukázal umělec souboj humanismu, demokracie, lidských práv a kulturní
identity. V listopadu zhlédli zájemci výstavu „Aká matka, taká Katka“, která představila
sochařská díla a plastiky nejslavnější slovenské sochařky šedesátých a sedmdesátých let Erny
Masarovičové a její dcery, česko-americké tvůrkyně Katariny Kissoczy. K vidění byly
objekty, sochy, plastiky, konstrukce a projekce těchto výrazných umělkyň, jež vtipně
parafrázovaly rodinné vazby i umělecké směřování autorek v kontextu současného
slovenského sochařství. Výstavní program završila v prosinci výstava vánočních stromků.
Z koncertů, které se v klášterním kostele uskutečnily, jmenujme například koncert
pěveckých sborů Základní umělecké školy v Sokolově v červnu, kde se představily dětské
pěvecké sbory Cvrčci a Kolibříci a jako hosté vystoupily pěvecké sbory JenTak a La Dolce
Vita, prosincovou Českou mši vánoční v podání sboru JenTak, taktéž prosincové adventní
koncerty kytarového virtuosa a světoznámého hudebníka Štěpána Raka, jenž vystoupil jako
host loketské skupiny Roháči, Ireny Budweiserové, osobité zpěvačky, kterou proslavilo
mnohaleté účinkování se skupinou Spirituál kvintet, a českobudějovické folkové skupiny
Nezmaři. 25. prosince završil koncertovou prosincovou sérii koncert muzikálových melodií
v podání Marie Křížové, Ondřeje Bábora, Michaely Bábor Noskové a Otto Teubera.
3D Kino Alfa
V roce 2017 se MDK po pořízení nové techniky v roce 2016 rozhodl pokračovat v
modernizaci hlavně elektronické, zejména v technice 3D, elektronické vstupence, možnosti
platit vstupenky pomocí platebních terminálů a novinkou jsou i nové formáty vstupenek do
3D kina Alfa a s tím spojené pořízení nových termálních tiskáren. Počet návštěvníků kina a
jeho akcí dosáhl počtu 41 864, tedy o více jak 3 000 více než v roce minulém. Kromě
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klasických filmových představení se v kině Alfa a zdejší kinokavárně konala v roce 2017
taktéž celá řada externích produkcí jako koncerty, projektové akce či umělecké a tematické
výstavy na různá témata. Nedílnou součástí 3D kina Alfa je také „Filmový klub“, který měl
tento rok celkem 78 akcí, které navštívilo 2 223 diváků. Mezi akce filmového klubu patří
tradiční filmové víkendy, soboty a také vernisáže. Provoz letního kina opakoval úspěch
z minulých let. Uskutečnilo se celkem 12 projekcí, které navštívilo 773 diváků. Za podpory
koupaliště Michal byla také nově vybudována projekční plocha, která zvýšila komfort z
filmového zážitku.
Výstavní cyklus odstartovala slavnostní vernisáží 9. ledna v kině výstava obrazů
sokolovské rodačky Zuzany Kleinerové, z volného cyklu nazvaného „Tady jsem“, který je
věnován regionálním autorům. Kleinerová je absolventkou fakulty výtvarných umění v Brně
se zkušenostmi ze stáží v Itálii, Japonsku a Islandu.
V červnu zaujala výstava „Moje máma – můj hrad!“ fotografky Lenky Průchové, jež
zobrazovala 12 žen ze Sokolova a okolí v rolích matek a na intimních fotografiích, kde pózují
matky se svými dětmi, zachytila půvab i něhu mateřství.
V listopadu uspořádala ve foyer kina obecně prospěšná společnost Prima Vizus 2. ročník
osvětové akce s názvem „Dětský úsvit“, tentokrát na téma vězení. Součástí byla tematická
výstava, jejíž vernisáž v pondělí 6. listopadu doprovázela odborná přednáška a představení
nové animované publikace pro děti s názvem „Lapálie myší rodiny“, která na smyšleném
příběhu popisuje situaci rodiny, kde musí tatínek nastoupit do vězení. Na místě rovněž
pořadatelé rozdávali publikaci pro zájemce o pěstounskou péči s názvem „Síla citového
pouta“.
Z hudebních akcí se koncem ledna v Alfa Music Clubu předvedla exhibice tzv. slam
poetry, kterou se rozhodl uspořádat místní muzikant Filip Koryta, frontman skupiny Glajstr
Duo a diCaprio. Na sokolovském klání vystoupil Anatol Svahilec, mistr slam poetry pro rok
2014 a občanský aktivista. Samotný pořadatel Filip Koryta vystoupil coby Dr. Filipitch,
finalista mistrovství ČR ve slam poetry 2016. Pozvání přijal i Kňour, plzeňská slamová
legenda, jediný z vystupujících, jenž téměř pokaždé improvizuje.
18. února také v hudebním klubu vystoupila německá skupina „Crystal Palace“, hvězdná
berlínská formace, jejíž poslední album Dawn Of Eternity se objevilo mezi TOP dvaceti
světovými alby roku 2016. Po jejím boku vystoupila skupina Object, která zároveň oslavila
patnácté narozeniny. Zahrála také kapela The Wild Roots z Kynžvartu, která loni vyhrála
finále hitparády Karlovarské rockové mapy.
Kino Alfa se také začlenilo do projektu „Ozbrojený útočník ve škole“. Cílem projektu v
Sokolově byla možná realizace uceleného souboru preventivních opatření, která povedou ke
snížení pravděpodobnosti výskytu samotné hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním
prostředí a zvýšit schopnost zaměstnanců škol na tuto situaci včas, účinně a správně
zareagovat. V jeho rámci poukázalo na nutnou prevenci přibližně 250 pedagogických
pracovníků ze základních škol a hostů z různých krajů celé České republiky.
Další projekt, kterého se kino účastnilo, byl „Den prevence v dopravě“, které se účastnilo
250 žáků středních sokolovských škol. Akce probíhala na 4 stanovištích, závěrečným
stanovištěm bylo právě kino Alfa Sokolov, kde proběhla prezentace společnosti DEKRA.CZ,
která se věnuje prevenci v silniční dopravě. Slavnostní ukončení akce proběhlo za účasti
patronek Nadačního fondu Andělská křídla, paní Ivany Papežové a Simony Stojanové, které
si převzaly šek z rukou všech těch, kteří podpořili Natálku Hajduovou. Celkem bylo díky
tomuto dni vybráno prostřednictvím nákupu magnetek pro Natálku 6 142 Kč.

V. Školství
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Město Sokolov bylo ve školním roce 2016/2017 zřizovatelem sedmi mateřských škol,
v nichž bylo zaměstnáno 58 pedagogů (1 bez kvalifikace). K 30. září 2016 navštěvovalo
mateřské školy celkem 740 dětí, což znamenalo o jedno více než v roce předcházejícím.
Celková kapacita mateřských škol činila 749 míst ve 30 třídách. Stoprocentní naplněnost
vykázaly MŠ Pionýrů, K. H. Borovského, Vítězná, Vrchlického a Alšova, nejmenší (96,29 %)
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 2016 celkem 178 pedagogů, z čehož bylo 154
žen. K témuž datu evidovaly základní školy celkem 2 677 žáků. Tento počet opět potvrzuje
mírně vzestupnou tendenci, oproti roku 2016 jde o 28 žáků více. Celková kapacita 3360 míst
však stále využita nebyla, naplněnost škol činila 79, 67 %. Nejvíce žáků navštěvovalo ZŠ
Pionýrů (580), nejméně pak ZŠ Křižíkova (491).
Základní uměleckou školu navštěvovalo v tanečním, výtvarném a hudebním oboru 657
žáků (oproti roku 2016 o 45 méně) a Dům dětí a mládeže Sokolov navštěvovalo v kroužcích
zájmové činnosti 1 317 dětí (o 64 více než roku minulého).
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.
Město Sokolov v tomto roce pokračovalo s investicemi do oprav školských budov.
V minulém roce bylo na opravy vyčleněno 24 milionů korun a v tomto trendu pokračovaly
investice i letos. Každý ředitel školy si stanovuje seznam investičních priorit za svou školu, a
pokud to okolnosti dovolily, první a druhá investice v pořadí byla na škole realizována.
Celkem přes 14 milionů korun tak putovalo například na opravu oplocení a sociálních
zařízení v MŠ M. Majerové, na opravu prádelny a kuchyně v MŠ Kosmonautů, na opravu
plotu a podlah v tělocvičně ZŠ Běžecká, na úpravy vzduchotechniky v ZŠ Pionýrů, na
výměnu osvětlovacích těles v ZŠ Švabinského, na instalaci protipožárních koberců v MŠ
Alšova, na výměnu podlahových krytin, dveří a do oprav topení v DDM a do dalších
podobných oprav a úprav.
Již tradičně k březnovému Dni učitelů ocenili představitelé města práci výborných
sokolovských pedagogů Plaketou Jana Amose Komenského. Poděkování za dlouholetou práci
s dětmi patřilo v tomto roce Ivu Záleskému, řediteli ZŠ Švabinského, zástupkyni ředitele
Adéle Kailové ze ZŠ Běžecká, Jaroslavě Matějkové ze ZŠ Pionýrů a Aleně Šádkové ze ZŠ
Křižíkova 1916. Nominované ze základních škol doplnila dlouholetá učitelka hry na klavír ze
ZUŠ Sokolov Gertruda Myslivcová, která se slavnostního předání z osobních důvodů
nemohla zúčastnit.
Ocenění se 12. června v budově městského úřadu dočkali za svou činnost také žáci
sokolovských škol. Vyznamenání si vyslechlo 21 dětí a mladých lidí, kteří dobře prezentují
nejen školu, ale rovněž město. Jako poděkování za svou píli nejen ve škole si odnesli peněžní
poukaz v hodnotě 1 000 Kč na nákup elektra, knihu o Sokolově a květinu. Ceny předávali
starosta Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová a vedoucí odboru školství Barbora
Bardonová. Oceněni byli Viktor Friml a Veronika Sladká ze ZŠ Pionýrů, Jakub Krieger a Jan
Žemlička ze ZŠ Rokycanova, Markéta Šnicerová a David Termer ze ZŠ Běžecká, Jan Pacelt a
Justýna Lehmannová ze ZŠ Švabinského, Václav Lokajíček a Michal Čaban ze ZŠ Křižíkova,
Terezie Marková ze Základní umělecké školy, Pavel Mašek, Markéta Šteklová a Kateřina
Kudrlová z Gymnázia Sokolov, Petr Pavlovský a Jakub Truhlář z ISŠTE, Nikol Rubešová,
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Dominik Bartošek a Margarita Krupeničová ze Střední školy živnostenské, Adéla Solomková
a Kateřina Stanková ze Soukromé obchodní akademie.
Ostatní 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 k 1. září 2017 celkem 275 ve 13 prvních třídách. Od města obdrželi
na uvítanou kufřík „Sokolníčkův poklad“ v hodnotě 1000,- Kč a od krajského úřadu pak
naučnou knížku dopravních značek. Slavnostně přivítali prvňáčky nejen učitelé a ředitelé
jednotlivých škol, ale také vedení města společně s představiteli Městského úřadu Sokolov.
Prvňáčky pozdravili v ZŠ Pionýrů a Rokycanova starosta Jan Picka s místostarostou Pavlem
Rybářem, místostarostka Renata Oulehlová navštívila ZŠ Křižíkova a Švabinského, a
místostarostu Karla Jakobce na ZŠ Běžecká a Boženy Němcové doprovodila vedoucí odboru
školství Barbora Bardonová.
Kromě celé řady preventivní akcí, které pro žáky a studenty spolupořádalo oddělení prevence
městské policie a které uvádím v kapitole o sociálních službách, je záhodno zmínit již 4.
ročník sportovně vzdělávací akce, která se konala 11. května pod názvem „Šikovný školák“
a přilákala na sportovní hřiště Baníku na tři stovky žáků 1. a 2. tříd základních škol Sokolova
a Habartova. Slavnostního zahájení se zúčastnili i starosta Jan Picka, místostarostka Renata
Oulehlová a vedoucí odboru školství a kultury městského úřadu Barbora Bardonová. Byla
připravena stanoviště zdravovědy, zajišťovaná společností NEMOS, stanoviště Městské
Policie Sokolov, hasičů HZS KK a sportovní stanoviště fotbalového klubu Baník či
hokejového klubu FC Baník. Děti si vyzkoušely například základy první pomoci, opilecké
brýle nebo hygienu rukou. Městská policie se zaměřila na dopravní značky a orientaci v
silničním provozu. Na sportovních stanovištích děti vybily energii při hrách s míčem či
kruhovém tréninku.
Zajímavým počinem v oblasti školství bylo rozhodnutí města nechat od příštího školního
roku po dobu jarních a několikadenních prázdnin a ředitelských dnů otevřené školní
družiny. Město tak vyšlo vstříc požadavkům či připomínkám rodičů, kteří měli starosti
s hlídáním malých děti v době školního volna. Opatření se netýká velkých letních prázdnin,
kdy jsou však ve městě stále otevřeny dvě mateřské školy.

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 2016/2017 ji
navštěvovalo 604 žáků, které vyučovalo 48 pedagogů. Z 97 maturujících žáků úspěšně po
podzimním termínu odmaturovalo 96 (24 z toho s vyznamenáním) a z tohoto počtu bylo 84
přijato na vysokou školu, což činilo úspěšnost přijetí 86,60 %.
Do 1. ročníku čtyřletého gymnázia bylo tento školní rok přijato ze 72 uchazečů 56, do 1.
ročníku šestiletého z 31 uchazečů celkem 23 a do 1. ročníku osmiletého gymnázia 30 žáků z
91 uchazečů.
Škola organizovala pro své studenty v roce 2017 několik zahraničních exkurzí, a to do
Švýcarska, Anglie či do Německa. Při exkurzi do Švýcarska žáci navštívili německou
Kostnici, kde si připomněli památku mistra Jana Husa, prohlédli si historické hlavní město
Švýcarska Bern, objeli Ženevské jezero k vodnímu hradu Chillon, prohlédli si Ženevu,
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interaktivní olympijské muzeum v Lausanne, města Interlaken a Luzern a exkurzi zakončili
nočním okruhem po lichtenštejnském Vaduzu. Exkurze do Anglie proběhla pak v tradičním
duchu ubytování v rodinách za účelem lepší konverzace v angličtině a v Německu navštívili
žáci historické město Bamberg, dále Berlín a Norimberk.
Studenti gymnázia navštívili v rámci exkurzí též mnoho míst v naší vlasti, například se
uskutečnila exkurze do Techmánie v Plzni, pražské Národní galerie a Národního technického
muzea, do Terezína či celé řady dalších míst naší vlasti.
V aule gymnázia proběhlo i tentokrát mnoho zajímavých besed s nejrůznějšími
osobnostmi, například s Václavem Klausem mladším, cestovatelem Markem Slobodníkem,
politikem Dominikem Ferim či překladatelkou Hanou Švolbovou.
Z projektů školy, jež byly financovány z cizích zdrojů, je třeba zmínit projekt Podpora a
rozvoj kompetencí učitelů či Inovace a podpora výuky na gymnáziu. Ze školních projektů pak
například Maratón ve čtení cizojazyčné literatury, destigmatizační edukativní program –
„Blázníš, no a co?“ či projekt Debatní kroužek.
Studenti školy byli též úspěšní v celé řadě soutěží na úrovních okresních, krajských či
republikových kol. Vynikajícího výsledku dosáhla studentka třídy 5. A Markéta Šteklová,
která pod vedením učitele a kronikáře V. Bružeňáka obsadila v celorepublikovém kole
historické soutěže „Eustory“ 1. místo (v krajském kole dějepisné olympiády pak spolu
s Vítkem Prokopem a Jakubem Němcem obsadila 2. místo). Studentka 6. A Kateřina
Čermáková v taktéž republikovém kole biologické olympiády obsadila 12. místo. Z umístění
v krajských kolech je třeba zmínit 1. místo Adama Škardy ze 6. A v olympiádě z českého
jazyka či několik úspěchů nadané studentky Marie Rozmušové, které obsadila druhá místa
v matematické a chemické olympiádě a 4. místo v olympiádě fyzikální. Studenti gymnázia
dosahovali též pěkných výsledků ve sportovních soutěžích. Zmiňme zejména 14. místo na
Mistrovství ČR v přespolním běhu družstva chlapců ve složení Tomáš Boldiš, Šimon Lukeš,
Václav Bešta, Adam Bauer a Oldřich Kohoutek a ještě úspěšnější družstvo dívek, které na
tomtéž mistrovství obsadilo ve složení Barbora Stupková, Markéta Kůrková, Agáta Böhmová,
Klára Sobotková, Adéla Dvořáčková a Beáta Dvořáčková 10. místo. Na 10.–14. místě v ČR
se také umístila obě florbalová družstva, tedy dívčí i chlapecké.
Řadu aktivit vyvíjelo na gymnáziu i Krajské vzdělávací centrum, jež má hlavní úkol
další vzdělávání pedagogických pracovníků. DVPP 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 2016/2017 proběhlo v celkovém souhrnu
70 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo celkem 1259 pedagogických pracovníků všech
typů škol v regionálním školství z Karlovarského kraje. Součástí DVPP v rámci udržitelnosti
je i pořádání akcí pro odborné vzdělávání. Ve školním roce 2016/2017 proběhlo šest akcí,
které se týkaly oborů strojírenství, elektrotechniky, výpočetní techniky a gastronomie. Akce
byly realizovány ve spolupráci s ISŠTE Sokolov, Střední průmyslovou školou Ostrov a
Střední školou živnostenskou Sokolov. Všech těchto vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem
56 učitelů odborných předmětů.
Ve školním roce 2016/2017 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. V rámci tzv. Vzdělávání sboroven se
zapojilo v uplynulém školním roce 18 škol s celkovým počtem 422 pedagogických
pracovníků
Organizace má v rámci KVC akreditované dlouhodobé jazykové kurzy v angličtině,
němčině, francouzštině, španělštině a ruštině, vždy ve více úrovních. Ve školním roce
2016/2017 probíhalo celkem 10 kurzů v Sokolově, Karlových Varech (září 2016 – červen
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2017) a Chebu v počtu 105 přihlášených účastníků. Ke konci školního roku byl uzavřen
cyklus kurzů a osvědčení obdrželo 86 absolventů.
Integrovaná střední škola technická a 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. K 30. 9. 2016 navštěvovalo tuto školu celkem 731 žáků, z toho 120
dívek, jež vyučovalo 74 pedagogických pracovníků. Ve školním roce 2016/2017 skládalo
maturitní zkoušku 57 žáků z 59 žáků maturitních ročníků. Z toho počtu jich zkoušku složilo
43, tedy 75,44 %, což je výrazně více než v předchozím roce. Závěrečné zkoušky v oborech
pak složilo úspěšně 66 žáků z 82, tedy úspěšnost zde dosáhla 86,84 %. Do prvních ročníků
školy nastoupilo celkem 271 žáků.
Škola v roce 2017 oslavila již 60. výročí své existence. V rámci oslav proběhlo na škole
několik zajímavých akcí, například celkem pět Dnů otevřených dveří. Cílem takových akcí
bylo ukázat nejen novou budovu, vybavení učeben a představit obory, ale zejména předvést
zájemcům, jak se ve škole vyučuje. V říjnu uspořádala škola také u příležitosti Dne
otevřených dveří pod záštitou Krajského úřadu, Hospodářské a sociální rady Sokolovska
(HSRS) a za podpory Městského úřadu v Sokolově a Úřadu práce v Sokolově 25. ročník
výstavy „Kam po základní škole“. Výstavy se ve sportovní hale ISŠTE Sokolov zúčastnilo na
25 středních škol a 162 zaměstnavatelů. I tentokrát se škola zaměřila na osobní přístup k
zájemcům o studium. Současně proběhl v pořadí již 8. ročník Veletrhu zaměstnavatelů
regionu Karlovarského kraje pod záštitou Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.
V listopadu uspořádala škola ke svému výročí 43. studentský pochod (trasa Nejdek–
Přebuz–Kraslice) a také Výroční ples-slavnostní setkání zaměstnanců a přátel školy v MDK
Sokolov.
Řada žáků školy dosáhla během tohoto školního roku zajímavých úspěchů a účastnila se
řady akcí. V březnu se například na škole konalo krajské kolo Mistrovství ČR v grafických
předmětech. Soutěžilo 25 žáků z 6 škol v regionu a v korektuře textu skončil žák ISŠTE
Miroslav Homola na 1. místě.
Ještě v listopadu 2016 se žáci školy zúčastnili celostátní soutěže „Bobřík informatiky“ v
kategorii Junior - 1. a 2. r. SŠ. V časovém limitu řešili žáci otázky lehké, střední a těžké,
všechny zaměřené na logické uvažování a algoritmizaci úloh. Na nejvyšších místech se
umístili: v kategorii Junior získali titul „Úspěšný řešitel“ žáci školy Vlastimil Urban a
Miroslav Fáč, v kategorii Senior byli nejúspěšnější Karel Soural a Vojtěch Tulek, taktéž
z ISŠTE.
V květnu se v Hradci Králové uskutečnilo republikové finále dopravní soutěže
„Automobilleum 2017“, tentokrát i se zástupcem Karlovarského kraje. Právě družstvo žáků
oboru Mechanik opravář motorových vozidel ISŠTE ve složení Daniel Krlička, David Beňák,
Michal Šponiar a Adam Pala se vydalo změřit síly, zkušenosti a znalosti. A výsledek nebyl
vůbec špatný. Chlapci byli čtvrtí v soutěži družstev a dva se umístili v nejlepší desítce
jednotlivců. Reprezentanti školy dokonce vyhráli dvě disciplíny, a sice výměnu kol u
osobního vozidla a zručnostní závod.
V červnu se studenti zapojili do tradičního projektu „Stavby z vlnité lepenky“ a vytvořili
z tohoto materiálu administrativu Bill a Berry a hotel Atlantida. Do republikového finále se
však neprobojovali.
Také již tradiční akcí zaměřenou zejména ekologicky bylo zářijové „Čištění Ohře“, kdy se
sešli ve svém volném čase žáci ISŠTE Sokolov a pod vedením učitele tělesné výchovy
Rostislava Kurfürsta celou akci absolvovali. Z příspěvku Města Sokolov byla zajištěna
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doprava účastníků na místo konání akce, ochranné pomůcky, igelitové pytle, svoz a likvidace
odpadu a také občerstvení.
Součástí školy je také již několik let tzv. Univerzita třetího věku, tedy kurzy pro seniory,
které s podporou Města Sokolov a Západočeské univerzity v Plzni škola pořádá již od roku
2007. V první části roku 2017 dokončilo studium 155 zájemců a po zaslouženém letním
odpočinku zasedlo v září do lavic školy celkem 146 studentů z řad seniorů. Univerzita třetího
věku otevřela celkem sedm zajímavých oborů, a to Práce s počítačem, Mobilní technologie –
Android, Příběh evropského románu, Základy meteorologie, Člověk v nemoci a ve zdraví a
Dějiny českých zemí. Přednášejícími jsou lektoři Západočeské univerzity, ISŠTE Sokolov,
lékaři a zdravotní sestry Nemocnice Sokolov a v neposlední řadě také vedoucí pracovník
Planetária a hvězdárny v Plzni.
Střední škola živnostenská Sokolov
Škola nabízela ve dvou budovách (ulice Komenského a ulice Žákovská) a několika
odloučených pracovištích žákům střední vzdělání s maturitním vysvědčením v čtyřletém
studijním oboru a střední vzdělání v s výučním listem ve dvouletém, tříletém a v nástavbovém
studiu. Školu ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo k 30. 9. 2016 celkem 673 žáků
(kapacita školy byla 1 300 žáků) a vyučovalo 74 pedagogů. V přijímacím řízení bylo přijato
celkem 191 uchazečů denní formy studia, 38 uchazečů denní formy nástavbového studia a 20
uchazečů dálkové formy studia. V prvním kole přijímacího řízení nebyl naplněn žádný z
oborů, proto byla vyhlášena další kola – čtyři pro učební obory a tři pro obory maturitní.
Stejně jako v minulých letech se nepodařilo naplnit a otevřít obor Prodavač, v příštím roce již
tak tento obor škola nebude nabízet. Oproti loňskému školnímu roku, kdy neměli uchazeči
velký zájem o dřevozpracující obory, byl obor truhlář plně naplněn již v prvním kole
přijímacího řízení.
V letošním školním roce došlo k zhoršení studijních výsledků žáků dálkového studia.
Prospělo z celkového počtu 28 žáků, 11 žáků neprospělo a 11 bylo nehodnoceno. V
maturitních třídách na konci 2. pololetí bylo celkem 62 žáků, k maturitní zkoušce bylo
připuštěno pouze 50 z nich, 12 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 2017. K závěrečným zkouškám dvouletých a
tříletých oborů bylo v červnovém termínu připuštěno 80 žáků z celkového počtu 125 žáků, 45
žáků nebylo připuštěno. To je oproti minulému školnímu roku, kdy nebylo připuštěno 27,66
% žáků, nárůst na 36 %. 71 žák z celkového počtu 80 připuštěných zkoušku úspěšně
vykonalo.
Z významných úspěchů, které žáci školy dosáhli, je třeba jmenovat úspěch žáků oboru
aranžér na soutěži Region Plzeň 2017, kde obsadili 1. a 2. místo v kategorii Výkladní skříň, 3.
místo v kategorii Komerční vitrína a 4. místo ve špendlení šatů a účast na Mistrovství
republiky AR junior České Budějovice 2016, kde obsadili 2. místo v aranžování výkladní
skříně a 3. místo v kresbě zátiší. Na 6. celostátní soutěži odborných škol Kouzlení z perníku v
Nové Pace si žákyně oboru cukrářské práce vysoutěžila stříbrné pásmo v kategorii malování
na perník. Obor pekařské práce obsadil v soutěži Cukrářské slavnosti na ISŠ na Karmeli v
Mladé Boleslavi 1. místo v kategorii jemné kynuté těsto. Žáci oboru číšník soutěžili v
Domažlicích na 8. regionální soutěži ve stolování s tématem Strojírenský veletrh, kde obhájili
1. místo. Žákyně oboru kosmetička se zúčastnily celostátní soutěže Mistrovství České
republiky Koruna kreativity - Praha 2017, kde žákyně Margarita Krupeničová obsadila 1.
místo a získala zvláštní ocenění Laureát kosmetické tvorby. Žáci oboru kosmetička a kadeřník
se účastnili kosmetického veletrhu Interbeauty v Praze, zúčastnili se také vizážistické soutěže
„Střihni si film“ pořádané ve spolupráci s MFF JUNIORFEST a BARRANDOV STUDIOS,
kde se umístily na 2. místě s účesem a líčením dle předlohy filmu Šakalí léta. Žáci oboru
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kadeřník se zúčastnili regionální soutěže kadeřnic „Děčínská vlna“, kde obsadili 2. místo v
kategorii pánský účes a 1. místo v kategorii dámský účes.
Z významných projektů, jichž se škola účastní, jmenuje zejména projekt „Podpora
sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšší odborných škol a
konzervatoří“, z něhož byly financovány náklady žáků splňujících podmínky programu za
cestovné a školní potřeby a mzdové náklady realizátora aktivit pro tyto žáky, projekt „Učíme
se vedle sebe“, jehož cílem je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze
sociálně odlišného prostředí a projekt „Podpora všeobecného, exekutivního a praktického
vyučování žáků v gastronomii“, do něhož je zapojeno 12 škol a jehož hlavním cílem je
posílení exekutivního a praktického vyučování žáků v oborech SŠ k zvýšení motivace žáků k
vzdělávání a zvýšení praktických dovedností s akcentem na uplatnění žáků v jejich budoucím
zaměstnání.
Škola se také stala první střední školou v celé republice, kde se uskutečnil projekt POKOS
– Příprava občana k obraně státu. Role vyučujících a přednášejících se chopili vojáci z
Armády ČR (4. brigáda rychlého nasazení ze Žatce, 41. mechanizovaný prapor) a zejména
praktickými ukázkami žáky velice zaujali.
Základní škola Rokycanova
Tuto školu navštěvovalo k září 2016 555 žáků (o 39 méně než minulý rok), což
znamenalo 92,5 % naplnění kapacity. Výuku zajišťovalo 36 pedagogů, z čehož bylo 31 žen.
Do prvních tříd bylo přijato 67 nových prvňáčků. Ve školním roce 2016/2017 probíhala
rozšířená výuka jazyků ve 12 třídách, které navštěvovalo 326 žáků. Cizí jazyk se žáci začínají
učit již v prvním a druhém ročníku v rámci povinné výuky. Od třetího ročníku žáci jazykové
znalosti rozvíjejí ve třídách s rozšířenou výukou cizích jazyků.
Žáci školy tradičně dosahují velmi dobrých studijních výsledků a řada z nich odchází
studovat na gymnázium. Z největších úspěchů zmiňme v prvé řadě druhé místo v
celostátní soutěži „Finanční gramotnost kategorie II.“, kdy školu reprezentovali David Brandl,
Jan Seidl a David Václavík. Výjimečných úspěchů dosáhl všestranně nadaný žák Jakub
Kriegr. Byl první v okresním kole olympiády z českého jazyka (sedmý pak v kraji), první v
okresním kole matematické olympiády v kategorii Z9, druhý v okresním kolem soutěže
„Matematický klokan“, taktéž zvítězil v okresním kole fyzikální olympiády (šestý v kraji) a v
chemické olympiádě zvítězil v okresním i krajském kole. Ze sportovních úspěchů jmenujme
vítězství družstva mladších žáků v okresním kole v plavání, v krajském kole byli žáci třetí.
V basketbalové soutěži žáků druhého stupně škol družstvo chlapců školy zvítězilo a
v krajském kole stejné družstvo obsadilo druhé místo. Historického úspěchu dosáhli žáci
školy ve fotbalovém McDonald´s Cupu. V mladší kategorii i starší kategorii chlapců prvního
stupně vyhrála obě školní družstva a postoupila do krajského kola.
Žáci školy (a škola samotná) se zapojili také do řady akcí. Ve druhé polovině května se
žáci devátých ročníků ocitli v pozici učitelů informatiky. V rámci projektu „Senioři dětem,
děti seniorům“ navštěvovali totiž školu senioři z Centra pro zdravotně postižené. Učili se
právě od žáků obsluhovat počítače, zakládat e-mailovou adresu, vytvářet profil na sociální
síti, vyhledávat důležité informace či vytvářet prezentace v Power Pointu. Cílem projektu byla
mezigenerační komunikace a oboustranná ochota učit se i naslouchat, k čemuž celkem pět
setkání jistě napomohlo.
Protože ve škole probíhá rozšířený výuka jazyků, zapojuje se škola do řady projektů s
tématem mezinárodní výměny či spolupráce. V červnu tak prezentovali žáci školy náš kraj,
město, školu, školní projekty a český školský systém v anglickém a německém jazyce při
programu v německém Regensburgu. Program připravila paní učitelka Marešová se studenty
germanistiky z Universität Regensburg. Škola se také již druhým rokem zapojila do projektu
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„Edison“, který pořádá studentská organizace AIESEC se sídlem v Plzni, a jehož cílem je
setkávání žáků z různých zemí, poznávání svých kultur a rozšíření znalostí anglického jazyka
ve vzájemné komunikaci. Letos navštívily Sokolov studentky z Číny, Íránu, Gruzie, Kypru,
Egypta a Rumunska. V hodinách dětem představily své země, hudbu, tance, odlišný typ písma
či peněz.
Celý školní rok škola žila projektem „Lavičky aneb Posaďte se, prosím“. Hlavní
iniciátorkou tohoto projektu byla zástupkyně ředitele školy Petra Šišková. Rodiče, žáci i
pedagogičtí zaměstnanci školy malovali a smontovali celkem 32 laviček z dřevotřísky
s různými obrazovými motivy. V květnu byly lavičky instalovány na Starém náměstí a
v Husových sadech a přispěly tak k zajímavému a nevšednímu zlepšení tváře centra města.
Základní škola Pionýrů
Školu navštěvovalo k 30. 9. 2016 580 žáků, což znamenalo naplnění z 85,29 %. Výuku
zajišťovalo 38 pedagogů, z čehož bylo 29 žen. Do prvních tříd zde nastoupilo 44 žáků. Ve
školním roce ukončilo povinnou školní docházku na škole celkem 72 žáků, 4 z tohoto počtu v
nižším ročníku.
Škola je známá spíše sportovními úspěchy, přesto i v předmětových soutěžích někteří žáci
zabodovali. V březnu postoupili tři žáci, Nela Vávrová, Michal Badej a Nikola Žippaiová z
okresního kola recitační soutěže do kola krajského, a v okresním kole Dopravní soutěže
mladých cyklistů škola zvítězila. V krajském kole této soutěže pak žáci školy obsadili šesté
místo.
Více úspěchů slavili žáci školy v sportovních disciplínách. Velmi oblíbenou se stala
soutěž OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů), tedy akce plnění olympijských
disciplín, které se zúčastnilo 92% žáků školy. Děti na prvním stupni plnily sedm disciplín
olympijského diplomu, starší žáci deset disciplín olympijského odznaku. Ti nejlepší pak
získali za své skvělé výkony odznaky zdatnosti. Zlatý splnili 3 žáci, stříbrný 15 žáků a
bronzový 35 žáků. Z větších úspěchů žáků školy vybírám jen úspěchy v krajských a
celostátních kolech.
Žáci 1. stupně obsadili 1. a 4. místo v krajském kole orientačního běhu, 1. a 3. místo v
krajském kole olympijské soutěže OVOV a postoupili do celostátního finále. Velký úspěch
žáků 1. stupně přišel ve fotbale. Družstvo žáků obsadilo 1. místo v krajském kole fotbalového
Mc Donald’s Cupu a v celostátním kole, které se v červnu konalo v Plzni, byli na 4. místě.
Družstvo ve složení V. Novák, O. Koněvalík, René Büchner, Radek Büchner, M. Hradecký,
V. Marek, J. Stehlík, N. Dlábick, M. Borolič, V. Rampa a D. Fuchs vybojovalo tímto
umístěním nejlepší fotbalový úspěch školy za 20 let. Jakub Stehlík navíc přivezl do Sokolova
titul nejlepšího brankáře turnaje.
Mladší žáci 2. stupně vyhráli krajské kolo v přespolním běhu, starší byli druzí. Mladší žákyně
obsadili v krajském kole stolního tenisu 1. místo, mladší žáci v basketbalu 2. příčku, ve
fotbale 1. místo v kraji obsadilo družstvo žáků i žákyň a starší žákyně vybojovali 2. místo v
kraji ve volejbale. Krásné třetí místo získalo v krajském kole gymnastiky v kategorii mladší
žákyně družstvo školy ve složení Kateřina Stinglová, Nikol Horecká, Anika Javorčíková a
Iveta Čermáková. V krajském kole OVOV získali žáci 2. stupně celkové 4. místo (ze 16
týmů). Za jednotlivce se pak prosadily Anika Javorčíková a Claudia Rampová, které se
svými výkony probojovaly do republikového finále, jež proběhlo 7.– 9. září v Brně. Tohoto
svátku sportu se zúčastnilo 680 žáků ze 43 škol. Anika vybojovala v nejmladší kategorii
celkové 24. místo, Claudie v kategorii dívek ročníku 2006 obsadila celkové 13. místo. Kromě
měření sil v olympijském desetiboji se všichni účastníci měli možnost setkat s našimi
nejlepšími současnými i bývalými sportovci.
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Popovídat si se žáky školy o jejich i svých sportovních úspěších přišla i jedna ze
sportovních legend republiky, legendární hráč Viktorie Plzeň Pavel Horváth, a to v rámci
spolupráce s Baníkem Sokolov, kdy do tělocvičny každý rok přijde nějaký zajímavý host,
který se pak žákům věnuje.
Kromě sportovní činnosti se žáci věnovali i dalším aktivitám a projektům. V dubnu se v
družině školy uskutečnil projektový týden věnovaný ekologii, ochraně přírody a oslavě Dne
Země. Při besedách si žáci povídali o důležitosti ochrany planety, čistoty přírody, nutnosti
recyklace a třídění odpadů. Děti se dozvěděly, jak mohou svým chováním životní prostředí
chránit, ale i jak mu ubližovat a jak je důležité o toto prostředí pečovat. Děti si vyprávěly o
kácení deštných pralesů, znečišťování vody a ovzduší či o odpadech. Naopak si ale
připomněli, co vše je možné udělat pro to, aby se stav znečištění planety zlepšil, např. co se
týče recyklace odpadů nebo menšího využití automobilů.
Základní škola Běžecká
Tuto základní školu navštěvovalo k 30. 9. 2016 521 žáků, což znamenalo naplněnost
68,55 % (kapacita školy je 760), tedy nejméně ze sokolovských škol, i když to bylo o více jak
pět procent více než minulý rok. Výuku zajišťovalo 40 pedagogů, z čehož bylo 39 žen. Škola
má dvě školní budovy. Budovu na ulici Běžecká, kde jsou i speciální třídy, navštěvovalo 218
žáků (70 ve speciálních třídách), budovu na ulici Boženy Němcové navštěvovalo 303 žáků.
Do prvních tříd nastoupilo 64 dětí, z toho 3 do speciální třídy.
I žáci této školy se ve školním roce 2016/2017 mohli pochlubit řadou zajímavých
úspěchů v nejrůznějších soutěžích. Jeden z největších přišel na republikovém finále
olympijské soutěže OVOV v Brně, kam se z krajského kola probojoval žák školy David
Termer. Soutěžil v kategorii 2002, kde bylo nejpočetnější zastoupení závodníků – celkem
112. Podal ale vynikající výkony na hranici svých možností a obsadil konečné 5. místo v ČR.
V březnu se taktéž republikového finále, tentokrát v Praze, účastnily školní florbalistky,
kde družstvo ve složení Markéta Šnicerová, Tereza Hadáčková, Tereza Kruzselláková, Adéla
Krausová a Vanda Kurčinová obsadilo krásné 8. místo.
Žáci školy se také velkou měrou zasloužili o to, že oblíbenou soutěž „Hejtmanův pohár“,
kterou pořádá Asociace amatérských sportů České republiky, vyhrálo v rámci kraje právě
město Sokolov. V soutěži Hejtmanův pohár žáci zápolí ve zdolávání opičí dráhy, která
prověřuje jejich všestranné sportovní nadání. Nejlépe si s absolvováním opičí dráhy poradili
právě žáci ze ZŠ Běžecká, kteří získali originální pohár, finanční odměnu ve výši 10 tisíc
korun a drobné dárky od Karlovarského kraje. Letos se do soutěžního klání přihlásilo z kraje
9 škol a 2190 žáků.
Z nesportovních soutěží jmenujme například listopadovou účast na krajské soutěži
„Odpady a recyklace, to je naše inspirace“ v Ostrově. Žáci školy zde soutěžili se žáky z
Toužimi, Bečova, Karlových Varů a Ostrova a ve složení V. Berkyová, D. Hatáková a J.
Pompa obsadili 1. místo.
Dva vynikající žáci školy byli také oceněni představiteli města Sokolov. 12. června byli na
Městském úřadě v Sokolově oceněni Markéta Šnicerová a David Termer, převzali si cenu od
pana starosty a podepsali se do pamětní knihy.
Škola se také již delší čas účastní mezinárodního projektu Erasmus+. V březnu se tak
vybraní žáci sedmých a osmých tříd vydali zažít nefalšovanou maďarskou svatbu. Ta se
konala na partnerské škole v Orosháze v jihovýchodní části Maďarska. Svatební téma se neslo
celým týdenním pobytem, během něhož se studenti učili vyrábět tradiční těstoviny do
svatební polévky, připravovali dekorace z krepového papíru a stuhy na zdobení koňských
povozů a kostela. S folklorním souborem nacvičili taneční vystoupení. Mezi tím pro českou
výpravu Maďaři připravili celou řadu her, výlet do Szegedu a Gyuly.
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V projektu „Tajný život města“, jenž má u žáků rozvíjet kromě jiného i vztah k přírodě
pomocí badatelsky orientované výuky, připravili na červen žáci školy zahradní slavnost, při
které se podávalo občerstvení ze zeleniny vypěstované na školní zahradě a z jedlých plevelů.
Návštěvníci se na zahradní slavnosti seznámily s problematikou agrobiodiverzity, s některými
méně známými druhy a odrůdami zeleniny. V jídelníčku byl například slaný štrúdl s
kopřivami místo špenátu či meruňkový mošt. Projekt probíhá na takřka 50 školách z celé
České republiky.
Na konci školního roku, tedy poslední týden v červnu, vyjelo šestnáct žáků pod dohledem
paní učitelky Kucharičové a Horárové za odměnu za celoroční práci ve školním
ekoparlamentu na výlet do Prahy. Čekal je nabitý program s mnoha procházkami po hlavním
městě. Navštívili Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, prošli se po Karlově mostě,
podívali se na Pražském hradě, prohlédli si Chrám sv. Víta, navštívili Valdštejnskou zahradu.
A nechyběla ani návštěva Parlamentu České republiky.
Základní škola Křižíkova
Školu navštěvovalo k 30. 9. 2016 491 žáků, což představovalo naplněnost 79,19 %.
Výuku zajišťovalo 32 pedagogů, z čehož bylo 28 žen. Do tří prvních tříd nastoupilo 53
prvňáčků.
Z výrazných žákovských úspěchů v tomto školním roce je třeba připomenout 1. místo
v krajském kole olympiády v českém jazyce, jehož dosáhl žák V. Lokajíček. Tento nadaný
žák uspěl i v dalších soutěžích, vybojoval 2. místo v kraji v matematické olympiádě, ve
fyzikální olympiádě obsadil 10. místo v kraji a spolu s dalšími žáky se jako člen družstva stal
šestým ve fyzikální soutěži „Náboj junior“ a zúčastnil se mezinárodní matematické soutěže
„MatX“. V soutěži „Hledáme mladého chemika“ se v rámci Karlovarského a Plzeňského
kraje umístil na 18. místě. Z krajských úspěchů jmenujme ještě 2. místo K. Magáta
v angličtině, kategorie IIA.
Ze sportovních úspěchů žáků školy vyčnívá 1. místo v kraji v basketbalu starších žáků, 2.
místo v kraji v soutěži OVOV J. Kundráta a 3. místo v kraji ve fotbalovém Coca-Cola cupu.
1. června se žáci školy představili široké veřejnosti na výročním jarmarku. Na akci se
nejen tančilo a zpívalo, děti zároveň prezentovaly své vlastnoručně vytvářené výrobky. Akce
byla konána u příležitosti 35 let od otevření školy. Slavnost zahájil ředitel školy a zároveň
radní města Vladimír Vlček, jenž zde přivítal místostarostku Renatu Oulehlovou, Jana Ševice
z útulku Láska ke kočkám, Petra Prokeše ze Záchytného zařízení pro psy na ranči Vránov a
Michalku Kalkušovou ze Sokolova i s jejími rodiči. Poslední tři zmiňovaní se zde sešli díky
iniciativě třídy 7. C, jež výtěžek z jarmarku věnovala právě do zvířecích útulků a zároveň
rodičům těžce nemocné Michalky, pro níž byl například v květnu pořádán charitativní fotbal
pod záštitou starosty města. Výtěžek jarmarku putoval zčásti na pořízení jejího invalidního
vozíku a zčásti na zmíněné zvířecí útulky.
Škola partnersky spolupracuje se základní školou Kreuzbergschule ve Schwandorfu v
SRN. Počátkem školního roku byl v rámci tohoto partnerství završen projekt Sparkasse
Schwandorf, která sponzorovala spolupráci obou škol, jež se projevila v průběhu dvoudenních
návštěv obou měst žáky škol a vzájemných vytvářením receptů a vaření jídel. V rámci
projektu byl vydán kalendář receptů na rok 2017. Vzájemné kontakty pokračovaly i po
skončení projektu, například v dubnu se uskutečnilo tradiční fotbalové utkání obou škol v
Sokolově. V rámci tohoto dne se žáci školy společně se školáky ze Schwandorfu připojili k
projektu Česko-německé kulturní jaro, který byl vyhlášen k 20. výročí podpisu Českoněmecké deklarace. Součástí tohoto setkání bylo zdobení památného stromu v Sokolově
stuhami v barvách obou zemí.
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Ve školním roce 2016/2017 se škola úspěšně zapojila do Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání svým projektem „Podpora žáků“, na který získala finanční prostředky ve
výši 1 151 976 Kč, které se v největší míře využijí na mzdu školního psychologa, doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem a klub zábavné logiky a deskových her.
Z dalších zajímavých projektů jmenujme například projekt AJAX, celoroční preventivní
projekt ve spolupráci s Policií ČR, který vyvrcholil akcí „Hrajeme a soutěžíme s Ajaxem“, jež
proběhla na konci školního roku v areálu Bohemia
Základní škola Švabinského
Do školy Švabinského chodilo k 30. 9. 2016 530 žáků, což znamenalo naplnění ze 75,71
%. Na výuce se podílelo 32 pedagogů, z toho 27 žen. Do tří prvních tříd nastoupilo 75
prvňáčků. Na škole je několik tříd se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku,
kam docházejí talentované děti ze sokolovských i okolních škol. Vyšší nároky učitelů,
rychlejší tempo, doplňující a rozšiřující učivo umožňují žákům těchto tříd úspěšné přijetí na
střední školy i úspěšný průběh studia.
Ve vedení školy se odehrála významná změna. Na zasloužený odpočinek odešel
dlouholetý ředitel pan Ivo Záleský a do funkce ředitelky byla jmenována paní Lenka
Skopalová.
Z nejvýznamnějších úspěchů školy připomínám hlavně postup basketbalového týmu
dívek ve složení T. Muchová, A. Veverková, D. Hirschová, A. Mašková, M. Štácová, M.
Fischerová, N. Saettlerová, E. Jirátková, B. Dašková, K. Křížová do republikového kola
starších žákyň této soutěže. Taktéž v basketbalu dosáhlo družstvo dívek 1. stupně na 3. místo
v kraji, stejné místo vybojovali i mladší volejbalistky. Ze žáků druhého stupně bodovali
v krajských kolech starší žáci ve šplhu (1. místo), již zmíněné basketbalistky, které si
krajským triumfem vydobyly účast v republikovém finále, dále uspěl v dějepisné olympiádě
Rudolf Kvasňovský (2. místo) a třetí krajská místa obsadily mladší žákyně ve stolním tenise a
starší žákyně v „Poháru rozhlasu“. Ve sportovní lize pro 1. stupeň ZŠ organizované
Tělovýchovnou unií Sokolov obsadila škola 2. místo z šestnácti zúčastněných škol.
Škola již několik let spolupracuje s partnerskou školou v německém Bad Lausick. Na
konci letošního školního roku, respektive již o prázdninách, se uskutečnil již čtvrtý společný
pobyt českých a německých dětí právě v tomto německém městě. Mezinárodní setkání
mládeže organizují zkušení vedoucí zdejších ubytoven pro mladé. Společný pobyt s
německými dětmi umožňuje žákům zdokonalit své komunikační dovednosti v cizích jazycích
a seznámit se se způsobem života našich sousedů. Program zahrnoval aktivity komunikační,
sportovní, turistické, jeden výlet celodenní do vzdálenějšího města (v letošním roce to byly
Drážďany) či jeden zážitkový po okolí (bobová dráha, labyrint, koupaliště).
Na konci května a na začátku června uspořádali žáci školy muzikál „Pastelky“ pro herce a
tanečníky od prvních do devátých tříd. Muzikál vznikl ve spolupráci se ZUŠ Sokolov a s
Hudebním klubem Alfa Sokolov. Akce se odehrála ve čtyřech představeních – dvě pro žáky
školy, dvě pro veřejnost – a 1. června, kdy se hrálo pro mateřské školy. Muzikál se všem
velmi líbil.
Základní umělecká škola
Sokolovskou uměleckou školu navštěvovalo v roce 2016/2017 657 dětí v tanečním (53
dětí), hudebním (453) a výtvarném oboru (151), ve kterých vyučovalo celkem 27 učitelů.
Škola sídlí ve starší budově na sokolovském Starém náměstí a i proto se potýká s řadou
menších či větších problémů. Výuka v hudebním oboru probíhala ve vyhovujících učebnách.
Učebna tanečního oboru je však menší, proto byla část výuky přenesena do tělocvičny SŽŠ
Sokolov. Náklady s tím spojené byly hrazeny z finančních prostředků školy. Pro výtvarný
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obor jsou používány tři učebny, z toho učebna keramiky, umístěná ve sklepních prostorách,
byla v tomto roce nevyhovující z důvodů stálé vlhkosti a vzniku plísní. Během hlavních
prázdnin před novým školním rokem došlo po zjištění výskytu dřevomorky k neplánované
rekonstrukci krovu celé budovy ZUŠ. Během této rekonstrukce byl zjištěn havarijní stav
podlahy jedné z učeben. Kompletní rekonstrukce této podlahy a stropu byla provedena v říjnu
2016, přičemž všechny práce byly hrazeny z rozpočtu zřizovatele.
Žáci školy byli i letos v mnoha soutěžích velmi úspěšní a vystupovali na celé řadě
kulturních akcí ve městě, po republice i v zahraničí. V ústředním kole hry na violoncello
obsadili v květnu v Liberci Pavel Mašek a Terezie Marková skvělé 2. místo. V taktéž
celostátním kole soutěžní přehlídky výtvarných oborů základních uměleckých škol získali
žáci školy v kategorii 7-13 let se svým projektem „Expedice Sever“ bronzovou příčku. V
krajském kole také bodovali hráči na violoncello (Terezie Marková, Ester Colonelli, Matěj
Krieger, Ondřej Valtera, Marie Dunková a Pavel Mašek) a také hráči na housle, kdy Kryštof
Kolář a Damaris Hrůzová obsadili v této hře 1. místo, stejně jako Martina Krausová ve hře na
kytaru. Stejné umístění s návrhem na postup do celostátního kola získal v krajském kole
soutěže dechových a tanečních orchestrů v Mariánských Lázních Taneční orchestr „Kolband“.
Kromě těchto soutěží, které vyhlašuje MŠMT, proběhlo v Městském divadle v Sokolově
krajské kolo soutěže dětských pěveckých sborů „Sokolovské zvonkobraní“ a pěvecký sbor
„Kolibříci“ v něm, pod vedením Zuzany Kolářové, získal 1. místo. Tento soubor tak postoupil
na dubnový 12. ročník celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů "Zahrada
písní" v Praze. V konkurenci třiceti pěveckých sborů z celé republiky si vyzpíval ve své
kategorii vynikající 2. místo.
Taktéž v měsíci dubnu se ve slovenské Povážské Bystrici uskutečnil jubilejní X. ročník
celostátní soutěžní přehlídky základních uměleckých škol ČR a SR ve hře na keyboard.
Soutěže se zúčastnilo celkem 82 žáků z 32 ZUŠ České a Slovenské republiky. ZUŠ Sokolov
zastupovali v kategorii "Komorní hra" žáci Michal Kopecký (keyboard) a Jiří Bärtl (bicí
nástroje), kteří vytvořili duo názvem BäKo. Na soutěž si připravili vlastní repertoár a pod
vedením učitele Zdeňka Havlíčka v silné konkurenci získali nakonec 1. místo a ocenění za
vlastní skladbu.
V Teplicích a v Praze se ve dnech 2. a 5. května uskutečnil Mezinárodní festival tanečních
souborů „Rozkvetlé Čechy“. V konkurenci souborů z Čech, Slovenska, Ruska, Ukrajiny,
Polska a dalších států Evropy v něm taneční soubor sokolovské ZUŠ s názvem „Impuls“
získal 2. místo a možnost vystoupit v listopadu a prosinci na lodi MSC Meraviglia na
Mezinárodním festivalu hudby a tance ve Středomoří.
Mateřské školy
Do celkem sedmi mateřských škol zřizovaných městem chodilo v roce 2016/2017
celkem 740 dětí (kapacita školek byla 749, čili naplněnost byla takřka maximální).
Dohromady bylo v mateřských školách zaměstnáno 58 pedagogů.
Kvůli novele školského zákona, která platí již pro nastávající školní rok 2017/2018, se
květnový zápis nově týkal i dětí, které v první polovině roku 2017 oslavily páté narozeniny a
dosud školku nenavštěvovaly. Pro ně se totiž díky novele poslední předškolní rok stal
povinný. Výjimkou může být jen zákonem kontrolované domácí vzdělávání. Přes povinnost
dítě do školky přihlásit bylo po zápisech evidováno celkem 38 dětí s trvalým pobytem ve
městě, které se k zápisu se svými rodiči nedostavily.
Na druhou stranu se i letos otevřely sokolovské mateřské školy pro děti mladší tří let. U
takových dětí je ale vyžadována určitá samostatnost, například při oblékání nebo stravování.
Děti ze sokolovských mateřinek měly v tomto roce jako vždy pestrý program doplněný o
řadu vycházek, besed, projektů a návštěv. Počátkem školního roku, v říjnu, si sokolovský
Dům dětí a mládeže připravil interaktivní program pro děti zdejších mateřských škol, který
byl zaměřený na správnou hygienu při stravování a zdravé jídlo vůbec. Mateřským školkám
35

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.
21. března se v divadle Městského domu kultury uskutečnilo oblastní kolo celostátního
festivalu mateřských škol „MATEŘINKA“, nesoutěžní přehlídka hudebních, tanečněsportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení dětí z mateřských škol. Součástí
byla ve vestibulu MDK i výstava pod názvem „K čemu jsou mosty přes řeku? Aby měl
člověk blíž k člověku!“ V rámci přehlídky bylo na programu 13 představení, kde vystoupilo
188 dětí. Akci moderoval starosta Sokolova Jan Picka. Podívat se přišli také místostarostka
Renata Oulehlová, radní Vladimír Vlček a další hosté. Dorazil a s dětmi vystoupil také
starosta Horního Slavkova Alexander Terek. Tři ze zúčastněných školek pak vyrazily i na
finále Festivalu mateřských škol v Nymburku, které se konalo v květnu. Sokolov
reprezentovala MŠ Alšova. Děti předvedly hudebně pohybové vystoupení s názvem Kočičí
jazz, které bylo vybráno z oblastního kola v Sokolově.
Dům dětí a mládeže Sokolov
Sokolovský Dům dětí a mládeže navštěvovalo k 30. 9. 2016 1 317 členů, kteří byli
zapsáni do 113 zájmových útvarů. Během roku uspořádal DDM celkem 219 akcí sportovního,
kulturního a zájmového charakteru, které navštívilo 18 858 zájemců (tedy takřka o 5 500
méně než rok předešlý). Kromě toho uspořádal DDM řadu akcí charakteru informačního a
osvětového, které navštívilo 7 301 lidí, a také mnoho spontánních aktivit pro volně příchozí,
kterých bylo na těchto akcích napočítáno 15 507. 171 účastníků navštívilo různé individuální
akce.
DDM organizoval i řadu prázdninových akcí, především příměstské prázdninové tábory,
jichž uspořádal celkem 11 (z toho 10 o hlavních prázdninách), na které se přihlásilo 409
zájemců. Každý z táborů byl jiného zaměření (například chovatelský, výtvarný, sportovní,
hasičský a podobně) a jeden tábor byl určen i předškolním dětem.
Dále DDM v součinnosti s Krajským úřadem Karlovarského kraje a MŠMT pořádal 38
regionálních a okresních kol soutěží základních škol, speciálních škol, středních škol a
základních uměleckých škol, které navštívilo 5 876 účastníků.
Obvyklými akcemi DDM je kromě zájmových kroužků připravovat pro děti program pro
víkendy, nejrůznější dny volna a prázdniny. Na jarní prázdniny tak byl připraven příměstský
tábor, na který se přihlásily na čtyři desítky dětí a byly maximálně spokojené. Téma tábora
byla „Doba ledová“ a děti využily toho, že byl sníh, a chodily ven bobovat či stavět ze sněhu
sněhuláka nebo iglú. O zábavu bylo postaráno i v prostorách domu dětí. Děti soutěžily,
sportovaly, hrály hry nebo mohly být u zvířat. Táborníci vyrazili i na dva celodenní výlety, a
sice do Jáchymova a do plzeňské Techmánie.
Na Velikonoce připravili zaměstnanci DDM celodenní tzv. Velikonoční řádění pro 40
přihlášených dětí. Hlavní součástí programu byl výlet do Ekocentra v Chebu, kde se dětí ujali
zkušení lektoři a řídili program. Děti si v pěkném prostředí dílen ozdobily velikonoční vejce,
zapichovátka do květiny a pomlázku, vyslechly si přednášku o chovaných zvířatech spolu s
prohlídkou Ekocentra. Některá zvířata si nakrmily.
Na oslavu Dne dětí se v prostorách domu uskutečnila 27. května za podpory města celá
řada akcí. Na programu tak byla žonglérská show, diskotéka, vystoupení klauna, show ve
skákacích botách nebo vystoupení zpěváka Pavla Callty. Vystoupily také děti z DDM.
Součástí akce byla rovněž velká výstava železničních a leteckých modelářů a po celý den
stánky s občerstvením.
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Dům také připravil pro zájemce celou řadu výstav, například v rámci Dne Země výstavu
„Hmyzí úlet“, výstavy železničních a leteckých modelářů či soutěž keramiky a ručních prací.
Spolu s MDK připravili zaměstnanci domu další akce jako „Pálení čarodějnic“, výstavu
vánočních stromečků či oslavu Adventu a s Policií ČR a Městskou policí Sokolov také
několik dopravních a preventivních akcí jako byla dopravní soutěž mladých cyklistů, projekt
„Minuta v životě“, akce pro mateřinky BENE (Bezpečně a nebezpečně) či Den dopravy v
Sokolově.

VII. Zdravotnictví a sociální služby
Zdravotnictví
Zdravotní péči sokolovským občanům zajišťovala ve městě zejména Nemocnice Sokolov
řízená firmou Nemos Group a.s., do které v březnu nově vstoupila investiční skupina Penta a
získala zde majoritní podíl. Od 1. srpna dostala nemocnice nového ředitele, stal se jím Ing.
Jaroslav Kratochvíl, bývalý ředitel Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Ten vystřídal
Jiřího Štefana, který přešel na pozici lékařského ředitele.
V březnu se v budově nemocnice otevřelo v budově B na místě dřívější lůžkové interny a
neurologie moderní lůžkové oddělení ortopedie, jež se budovalo devět měsíců a které hradil
Karlovarský kraj. Vedení nemocnice se tak rozhodlo v návaznosti na budoucí nové operační
sály, které vzniknou o patro výš. S navýšením stávající kapacity lůžek ortopedie se tak
zásadně zkrátí čekací doby na žádané operace kolen a kyčlí. K zlepšení zdravotní péče patřilo
i pořízení nového rentgenu. Za necelých deset milionů korun pořídila nemocnice univerzální,
dálkově ovládaný přístroj, který minimalizuje rentgenové záření a umožňuje širší snímání
různých částí těla. Nové automatické zařízení bude pohodlnější i pro pacienty. Nákup RTG
přístroje z jedné třetiny pokryla dotace z ministerstva zdravotnictví. Zbylou částku
financovala skupina Nemos, která nemocnici provozuje. Oddělení tak teď má k dispozici dvě
pracoviště, nové a původní, které bude sloužit jako záložní. Kromě nového kombinovaného
přístroje na RTG pořídila nemocnice v letošním roce díky daru od města Sokolov další
přístrojové vybavení. „Konkrétně za dar ve výši jeden milion korun pořídila antidekubitní
matrace, pulzní oxymetry, kardiacké křeslo nebo sprchovací lehátko.
V dubnu se začalo s rekonstrukcí a modernizací gynekologicko-porodnické oddělení,
kde se maminky po letech dočkají nadstandardních pokojů, které jim po porodu zaručí více
soukromí. Doposud podobný nadstandard na oddělení chyběl. Rekonstrukce přinesla matkám
po porodu i jejich dětem komplexní péči. Stavba za 16,8 milionů byla spolufinancována
z dotace (přes devět milionů ministerstvo zdravotnictví, poté samotná firma Nemos a kraj) a
nové šestinedělí na gynekologicko-porodnickém oddělení sokolovské nemocnice bylo
slavnostně otevřeno v září. Chloubou celého oddělení se stal rodinný pokoj hotelového typu,
který bude moci využívat doprovod novorodičky nepřetržitě.
V červenci se povedl lékařům nemocnice husarský kousek. Jako první na světě
odoperovali silně zanícený žlučník pacientovi se selháním ledvin, aniž by u něj přerušili
čištění krve takzvanou břišní (peritoneální) dialýzou. Při praktikování této metody si nemocný
mnohem pohodlněji v domácím prostředí sám třikrát až pětkrát denně do dutiny břišní
napouští a zase z ní vypouští dialyzační roztok. Jím se tělo zbavuje škodlivých látek, které u
zdravých lidí odstraňují ledviny. Světový primát si připsal tým sokolovského chirurga Ivo
Stowassera.
V listopadu se v aule sokolovského gymnázia konal již druhý ročník Sokolovského
pediatrického dne Nemocnice Sokolov. Tato vzdělávací akce je určena pro lékařské a
nelékařské zdravotnické pracovníky (všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant,
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zdravotnický záchranář, fyzioterapeut), a je pořádána v rámci Programu celoživotního
vzdělávání. O akci byl mimořádný zájem, aula byla takřka plná.
Sokolovští záchranáři se dočkali nového automobilu, Škody Kodiaq. Pořízeno bylo z
finančních prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů za celkem 1,2 milionu
korun. Záchranáři ocenili fakt, že mají v autě k dispozici další sedadlo navíc, což je v
mnohých případech potřeba. Ve stávajících vozidlech systému rendez – vous toto sedadlo z
důvodu absence prostoru doposud chybělo. Ročně tyto vozy najedou zhruba 65 tisíc
kilometrů. Osobní nebo SUV vozidlo se k pacientovi dostane rychleji než velká sanitka.
Záchranáři ihned pro vozidlo vymysleli přezdívku Kardiak.
Ocenění záchranářům také přinesla nová anketa, kdy lidé mohli poprvé vybrat svého
Zdravotníka Karlovarského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků 1. ročníku ankety se
konalo v prosinci v sokolovském MDK. Ceny vítězům předala hejtmanka Karlovarského
kraje Jana Vildumetzová společně s radními. Do ankety bylo možné nominovat zdravotníky,
kteří poskytují své služby na území Karlovarského kraje, a to v nemocnicích, privátních
ambulancích, lázních i ostatních zařízeních. Na krajský úřad bylo doručeno celkem 159
hlasovacích lístků. Během slavnostního večera byli vyhlášeni držitelé ocenění ve čtyřech
kategoriích a další osobnosti z oblasti regionálního zdravotnictví obdržely od hejtmanky
mimořádné ceny. Pro přítomné v sále byl připraven bohatý kulturní program, v němž
nechyběla hudební a taneční vystoupení skupin Ajn Kesl Buntes, Mirákl nebo zpěváka
Martina Maxy. Oceněnými se stali lékař MUDr. Oldřich Vastl st., primář ortopedického
oddělení v Nemocnici Sokolov, zdravotní sestra Martina Kalendová, vrchní sestra
anesteziologicko-resuscitačního oddělení v Nemocnici Sokolov či Pavel Benda, zdravotník v
Domově pro seniory v Kynšperku nad Ohří.

Sociální služby
Farní charita
Ve svých úspěšných charitativních akcích i v roce 2017 pokračovala farní charita, jíž
úspěšně vede ředitel Jan Sebjan. 2. ledna organizovala charita tradiční tříkrálovou sbírku
v ulicích města, která začala v kostele sv. Jakuba Většího. Také tento rok zavítali koledníci do
mnoha domácností, kde popřáli požehnaný a šťastný rok, předali symbolické dary a odnesli si
v pokladničce finanční dar, který byl z větší části použit na činnost charity, zejména na
projekty jako domácí hospic Motýl, dům pro lidi bez vlastního bydlení v Oloví, šatník Farní
charity v Sokolově a Adopce na dálku. Celková částka, která byla tento rok vykoledována v
našem okrese, činí 131 946,- Kč, což je opět více než loňský rok. V Sokolově se od štědrých
dárců podařilo nashromáždit 22 000,- Kč.
Farní charita se také od února rozhodla pro zřízení malé Tříkrálové kavárničky v malém
prostoru vedle evangelického kostela. Jde o celoroční charitativní projekt, kdy z prodeje kávy
se budou přibližně tři koruny dávat na projekty charity a zároveň její činnost propagovat.
Kavárna zaměstnala dvě ženy z úřadu práce, které jsou zdravotně znevýhodněné. Plánem
kavárničky je také časem poskytnout nejen dobrou kávu, ale časem i doprovodný program,
autorská čtení nebo třeba malé recitály umělců.
Veletrh sociálních služeb a neziskových organizací
15. června se na Starém náměstí konal veletrh sociálních služeb a neziskových organizací.
Akci pořádal odbor sociálních věcí městského úřadu ve spolupráci s Městským domem
kultury. Hlavním cílem bylo seznámit potřebnou veřejnost s možnostmi, které mohou
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usnadnit život s handicapem nebo vyřešit svízelnou životní situaci. Události, která tradičně
nesla název „Odpoledne pro sociální služby“, se zúčastnily organizace z různých koutů České
republiky. Desítky sociálních pracovníků a dobrovolníků odpovídaly na dotazy návštěvníků o
činnosti zastoupených spolků, radily, kam se mohou obrátit s žádostí o pomoc, případně
ukázaly zdravotní pomůcky. Řada stánků nabízela rovněž prodej výrobků, které vznikají v
chráněných dílnách. V bohatém sortimentu lidé mohli koupit med, keramické nebo proutěné
zboží, vyšívané zástěry, bižuterii a různé výtvarné předměty. Návštěvníci zhlédli nabídku
např. sokolovské Agentury osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s., Denního centra
Mateřídouška, o.p.s., kde pečují o pacienty s různými tipy postižení, organizace na pomoc
duševně nemocným Fokus, z.s. z Mladé Boleslavi, Domácího hospice Motýl, nebo Rané péče
KUK, z.ú. z Plzně. Expozici si přišli prohlédnout starosta Jan Picka s místostarostkou
Renatou Oulehlovou. Během odpoledne na Starém náměstí proběhlo i několik vystoupení. Na
pódiu zazpívali klienti Mateřídoušky a předvedly se děti ZUŠ Sokolov.
Práce městské policie v oblasti sociální a školní prevence
O řadu sociálně-preventivních projektů a akcí se v našem městě stará také městská
policie, především její oddělení prevence kriminality v čele s Hanou Procházkovou. V červnu
oslovilo městskou polici ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a vzdělávání, s
žádostí o účast na sdílené konferenci s odborníky z celé Evropy. Právě pracovníci městské
policie v Sokolově byli vybráni k prezentování praktických zkušeností v oblasti prevence
kriminality za Českou republiku. Akce se uskutečnila v srpnu formou tzv. webináře, čili online přenosu. Konkrétně byl prezentován projekt Asistent prevence kriminality, který je v
Sokolově realizován od roku 2012. Během přibližně hodinové přednášky poslouchalo on-line
61 bezpečnostních expertů. Prezentace i celý on-line přenos probíhal v anglickém jazyce,
překlad zajistil Lukáš Macke z odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání Ministerstva
vnitra ČR.
Jednou ze zajímavých preventivních akcí byl únorový workshop o drogách pořádaný
Studentským zastupitelstvem, Městskou policií a společností o.p.s. Kotec. Na workshop se
dostavilo celkem 25 studentů a žáků základních či středních škol. Slova se ujala Jana
Kuráková, vedoucí pobočky Kotce se svými kolegy a hosty. Ti s účastníky sdíleli své
zkušenosti s drogami, jak ovlivnily je, jejich životy i jejich okolí.
Na červen připravila MP Sokolov pro tři stovky středoškolských studentů velkou
preventivní akci v silniční i železniční dopravě. Akce probíhala po celém městě. Ve
speciálním vlaku na nádraží se promítaly spoty, jak dopadá střet vlaku s mladými lidmi, kteří
vcházejí do kolejiště, kde nemají co dělat, a navíc se sluchátky na uších. V domě dětí se
konaly akce zaměřené na silnici. Studenti zde v praxi pocítili na vlastní kůži v trenažeru, jaký
je čelní náraz či otočení se s autem na střechu. Nechyběly ani organizace poskytující expertní
služby v oblasti bezpečnosti, jako je Dekra či Besip. Celá akce byla zakončena v kině Alfa,
kde se předal šek malé Natálce Hajduové ze Starého Sedla, která od narození bojuje s dětskou
mozkovou obrnou.
V září připravilo oddělení prevence kriminality opět po dvou letech třídenní preventivní
projekt určený seniorům s názvem „Senior v dopravě“ Projekt je určen lidem pokročilejšího
věku, kteří si chtějí prověřit své znalosti z bezpečného pohybu na pozemních komunikacích.
Kurz je určený těm, kteří aktivně nebo příležitostně řídí vůz, nebo jsou spolujezdci. Strážníci,
dopravní policisté a úředníci odboru dopravy MěÚ Sokolov připomněli ve třech dnech, jak se
správně a bezpečně chovat na silnicích, projdou a zopakují si společně testy k získání
řidičského oprávnění a nakonec si vše ukázali v praxi. Po třídenním absolvování účastníci
obdrželi výstražnou samolepku „Senior řidič. Děkuji“ a další drobné dárky související s
bezpečností silničního provozu. Akce se účastnil i koordinátor BESIP pro Karlovarský kraj.
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V rámci projektu „Bezpečná vycházka“ vydává městská policie již sedm let dětské
omalovánky, které zdarma distribuuje do mateřských škol. Autorem původních kreseb byl
Jakub Štěpánek, v letošním roce se ale policie rozhodla pro změnu a nechala vyhotovit nové,
jejichž autorem je 11 letý žák ZŠ Švabinského Šimon Steiner. Talentovaného Šimona pozvali
také na radnici, aby mu osobně poděkovali starosta Jan Picka, místostarostka Renata
Oulehlová a velitel městské policie Petr Procházka. Šimon Steiner za své kresby dostal
dárkovou tašku s drobnými dárky a odměnu 5 000,- Kč.
6. prosince proběhl pod vedením MP Sokolov v participaci s Městem Sokolov a
Městským domem kultury Sokolov každoroční „Večer pro seniory a hosty MP.“ Pozváni
byli senioři jak ze seniorských organizací působících ve městě či těch, kteří spolupracují se
strážníky i mimo tyto instituce. V letošním roce strážníci z oddělení prevence kriminality
městské policie nastudovali 20 minutovou hru k tématu „Šmejdi“. Dalším doplňkem večera
byla přítomnost hudebního divadla Hnedle vedle, které přijalo pozvání a přivezlo jako hosta
seniorům herečku paní Ivu Hüttnerovou a zpěváka Zbyňka Drdu. Program byl zaměřen
zejména na prevenci proti nekalým podvodným obchodníkům, tzv. „šmejdům“.
Anketa Senior roku
Aktivní život seniorů je jedním ze zajímavých fenoménů dnešní doby. Jen
v Karlovarském kraji žije na 60 000 seniorů, mnozí z nich aktivním životem. I proto se
Karlovarský kraj rozhodl v říjnu uspořádat anketu Senior roku, která by ocenila aktivní
seniory. Anketa se konala poprvé a došlo 182 nominací. Veřejnost mohla nominovat
jednotlivce z našeho regionu ve věku šedesáti a více let, kteří jsou stále aktivní a zajímají se o
dění kolem sebe, pomáhají druhým a předávají jim svou moudrost a zkušenosti. Titul získali
tři nominovaní, dalších devět převzalo mimořádná ocenění. Držitelé titulu získali skleněné
sošky, které jsou dílem skláře Milana Mottla, pamětní listy, dárkové koše či květiny. Dva
z oceněných byli ze Sokolova, konkrétně Robert Mašek, zakladatel a organizátor Sokolovské
padesátky a lyžařského přejezdu Krušných hor, patriot a propagátor našeho regionu. Díky
němu se na Sokolovsku a v celém kraji rozvíjí turistika a orientační běh. Druhým byl
Vladimír Šejstal, celoživotní kynolog a psovod, který pomáhá a dává rady mladým
psovodům, je mistrem a vicemistrem ČR v oblasti psovodů a od září 2017 držitelem ZVV 3
(zvláštní výcvik 3. stupně – nejvyšší možné ocenění v ČR).
Fond na podporu dětí s handicapem
Město Sokolov se rozhodlo podpořit rodiny hendikepovaných dětí novým schváleným
programem. Rodiny, které pečují o tělesně handicapované dítě, mohou od příštího roku
požádat město o jednorázový příspěvek na péči. Zvláštní fond založí pro ty, které jsou
zařazené do 3. a 4. třídy podle klasifikace postižení. Město chce na dotace uvolnit 255 tisíc
korun ročně. Děti zařazené do 3. stupně mohou získat příspěvek 5 tisíc, ve 4. stupni pak 10
tisíc korun. Peníze mohou rodiče použít na nákup kompenzačních pomůcek, ozdravné pobyty,
či rehabilitace. V Sokolově rodiny pečují o 35 takto nemocných dětí.
Domácí hospic Motýl
Již třetím rokem fungoval v našem městě domácí hospic, iniciativa Občanského sdružení
Střípky, jehož hlavním cílem je pomoci umírajícím lidem zemřít důstojně a v domácím
prostředí. Hospic funguje zejména díky finančním darům a benefičním akcím. Právě taková
se odehrála celý druhý říjnový víkend v Sokolově, jednalo se o tzv. 24 hodinový Motýlí běh,
na jehož pořádání se podílely Živé Sokolovsko, Domácí hospic Motýl, Střípky, MDK
Sokolov a Farní charita Sokolov, která hospicu pomáhá svou podporou realizovaných akcí.
Lidé za pěkného počasí přišli, zaběhali si nebo se jen prošli či se projeli na koloběžkách.
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Chodily i maminky s kočárky nebo lidé, kteří jen chtěli podpořit hospic a koupili si
zavěšeného běžce. V doprovodném programu prvního ročníku této akce nechyběla ani
ekumenická bohoslužba, koncerty či projekce filmu. Celkem se na hospic vybralo 14 660,Kč.
Dobrovolnické centrum Střípky
Centrum Střípky je jedním ze sdružení pomáhajících v životě seniorům, konkrétně působí
u domova pro seniory v Dolním Rychnově. Spolupracuje s řadou škol a mladých lidí, v lednu
tak děti z MŠ Březová přišly seniorům předvést svou pohádku, kterou klienty potěšily a za
kterou je čekala sladká odměna. Několikrát do roka jezdí sdružení se seniory na výlet, letos
v červnu například zorganizovalo společně se sokolovským Studentským zastupitelstvem
výlet do Františkových Lázní. Mladí studenti dělali klientům společnost nejenom při
občerstvení, ale ochotně pomáhali starším lidem s přemístěním do autobusu a rovněž
pomáhali při procházce františkolázeňskou kolonádou.
Někteří se věnují i práci s dětmi, dvě dobrovolnice chodí například na dětské oddělení
sokolovské nemocnice, kde s dětmi vyrábějí, malují a společně pak třeba i zdobí prostory
oddělení.
O Vánocích pak dobrovolníci již tradičně navštívili osamocené seniory v centru v Dolním
Rychnově. Společně s odbory sociálních věcí, školství a kultury, Městskou policií a
Městským domem kultury se snažili klientům v rámci projektu „Nejste na to sami“ splnit
předem vyslovená přání. Dobrovolníci tak darovali klientům televizor, notebook, zimní
bundu, prohlídku stájí nebo zajistili výlet do rodné Prahy. Celý projekt vyvrcholil 25. prosince
v rámci Vánočního koncertu v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského, kam byli
pozváni nejen obdarovaní senioři, ale rovněž dobrovolníci, kteří se do vánoční sbírky zapojili.
Děti ze sociálně vyloučeného prostředí
V Sokolově a jeho okolí stále žije celá řada dětí, které nemají prostředky na celou řadu
kulturních, sportovních a společenských akcí, jako děti z běžných rodin. Velmi aktivně a stále
se zvyšující měrou se o tyto děti město Sokolov stará prostřednictvím orgánu sociálně právní ochrany dětí, jehož pracovnice pro děti pořádají mj. jednodenní výlety a každoročně
kompletně zajišťují týdenní tábor s připraveným zajímavým programem zaměřeným na sport,
zábavu, ale i vzdělání. Cílem tábora je na třicet zúčastněných dětí motivovat k vhodnému
využití volného času, aby ho prožívaly produktivně a zároveň se bavily i vzdělávaly. Dalším
cílem je osvojení si společenských návyků, rozvoj vzájemné komunikace a navázání nových
kamarádských vazeb. Největší odměnou pro organizátorky je vyslovené přání dětí zúčastnit se
i dalších pořádaných aktivit.
Na děti ze sociálně vyloučeného prostředí se zaměřuje také činnost dobrovolnického spolku
Pohlazení, který působí u sboru Církve Adventistů 7. Dne. V březnu se osmnáct lidí ze
sokolovského sboru adventistů zúčastnilo 9. ročníku duchovní akce pro mládež s názvem
„Anděl“ v Praze, o druhém květnovém víkendu se děti z celých Čech včetně opatrovanců
Pohlazení setkaly na každoroční jarní Robinzonádě křesťanského skautského Klubu
Pathfinder a patnáct dětí ze sociálně vyloučeného prostředí se zúčastnilo o prázdninách
letního tábora na Hadovce u Konstantinových Lázní.

VI. Sport ve městě
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Populárním sportem pro sokolovské fanoušky zůstal i nadále fotbal. Fotbalisté FK
Baníku Sokolov hráli v ročníku 2016/2017 stále druhou nejvyšší fotbalovou ligu FNL a také
se účastnili českého poháru MOL Cup. Pro fanoušky byl vstup na domácí utkání A-týmu za
60,- Kč (30,- zlevněné pro důchodce) a permanentka stála 450,- Kč. Ženy, děti do 18 let a
držitelé průkazu ZTP měli vstup na domácí zápasy Baníku zdarma.
Do sezóny vstoupil Baník s novým trenérem. Místo Daniela Šmejkala nastoupil na pozici
dlouholetý asistent Jiří Dreiseitl, který si vybral za asistenty Davida Vaněčka s Jiřím
Bertelmanem. Do klubu se vrátil záložník Petr Glaser a s deseti vstřelenými góly se stal
nejvýraznější osobností týmu v tomto ročníku. Přesto se na rozdíl od minulé sezóny A-týmu
moc nedařilo, v poháru došli hráči jen do 2. kola, kde nad jejich síly byly třetiligové Zápy.
V podzimní části ligy skončilo mužstvo na 11. místě s 18 body, i když zaznamenalo sérii
sedmi zápasů bez porážky. Ani v jarní části se fotbalistům nedařilo postoupit výše a po
domácí porážce 0:5 se Žižkovem skončilo i působení trenéra Dreiseitla, jehož dočasně
vystřídal sportovní ředitel Vítězslav Hejret. Boj o záchranu trval až do posledního kola, ve
kterém Baník uspěl na hřišti Vlašimi 1:0 a tím si udržel druholigovou příslušnost. Ligovou
sezónu zakončil na 13. místě s 32 body (bilance 7-11-12, skóre 28:44), což je nejhorší
umístění klubu v jeho druholigové historii. Do příští sezóny pak vstoupí mužstvo s
rozšířeným realizačním týmem, jehož součástí se nově stal slavný fotbalista Pavel Horváth,
nedávný aktivní hráč plzeňské Viktorie, kterou jako kapitán vedl také v evropských pohárech.
Na jaře, konkrétně v dubnu, obdržel předseda představenstva klubu, jeho první ředitel v
profesionální éře a donedávna ředitel klubu Pavel Makoň Cenu Dr. Václava Jíry za
celoživotní přínos fotbalu. Dvaašedesátiletý Pavel Makoň hrával aktivně fotbal v
mládežnických družstvech v Brně. Na Karlovarsku začal v roce 1984 trenérskou kariéru a šest
let trénoval FK Baník Sokolov. Pak třináct let působil ve funkci předsedy v FK Olympie
Březová, další tři roky byl předsedou FK Baník Sokolov.
Hokejisté HC Baníku Sokolov hráli v sezóně 2016/2017 třetí nejvyšší ligu v republice,
2. ligu. Jednotné vstupné na domácí zápasy činilo 50 Kč, děti do 12 let a držitelé průkazů ZTP
nebo ZTP/P měli vstup zdarma.
Nedobré výkony hokejistů nadále pokračovaly i oproti málo úspěšné loňské sezóně.
Místo 18 týmů v minulém roce hrálo tuto ligu letos jen 10 týmů. Po 36 kolech základní části
skončil Baník Sokolov s pouhými 6 vyhranými zápasy a se skóre 78 vstřelených a 195
obdržených branek na posledním, tedy 10. místě a musel bojovat ve skupině u udržení v lize,
spolu s týmem KLH Vajgar Jindřichův Hradec a HC Technika Brno. Týmu tak hrozil sestup
do krajského přeboru, přesto ani tato možnost hráče nevyburcovala a skupinu Baník prohrál.
Sestup se tak ukázal zcela reálným, ovšem díky spolupráci s městem Sokolov, Sokolovskou
uhelnou, karlovarským hokejovým týmem Energie, který sestoupil do 1. ligy, a dalšími
sponzory byla odkoupena licence od hokejového klubu z Klášterce a druholigový hokej
v Sokolově tak byl zachráněn. V přestávce mezi sezónami čekal realizační tým obrovský kus
práce, aby se výkony celého mužstva rapidně zlepšily a tým se odrazil ode dna. Začátek nové
sezóny tomu nasvědčoval, neboť pod vedením nového trenéra Michala Jägera a s novými
hráči se v podzimní části základního kola tým pohyboval na vedoucích pozicích.
Jako v minulých letech zaujali svými výkony sokolovští vzpěrači z oddílu TJ Baník
Sokolov, kteří tak dále oživovali zašlou slávu sokolovského vzpírání. Jedním z nich byl
mladý Emil Danč, který v únoru na 1. kole juniorské extraligy družstev ve vzpírání
v Teplicích splnil potřebný limit a tím si zajistil start na dubnovém Mistrovství světa juniorů
v Thajsku. Tam v silné konkurenci teprve 15 letý vzpěrač obsadil sice až 18. místo, ale
předvedl velmi povedené výkony. Ze šesti pokusů ukázal jen jeden neplatný. V trhu zvedl
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105, 106 a 109 kilogramů. V nadhozu si připsal úspěšné pokusy 150 a 155 kilogramů, činku
vážící 158 potom již nezdolal.
Další ze sokolovských vzpěračů Kamil Kučera taktéž v dubnu odjel reprezentovat na
Mistrovství Evropy do Chorvatska ve váhové kategorii +105 kg. Tam získal v supertíze elitní
skupiny A velmi solidní 7. místo. V trhu začal na 175 kilogramech, druhým pokusem úspěšně
zvládl 180 kilogramů, třetí na váze 185 kilogramů už nevyšel. V nadhozu si Kučera dal
naložit na první pokus 217 kilogramů, na druhý už to bylo 222 kg a rovněž tento náklad
zvládl. Až třetí pokus se opět nezdařil na váze 226 kg. Kamil Kučera se tak stal s P. Petrovem
nejúspěšnějším závodníkem české výpravy na tomto mistrovství.
V březnu zaznamenali úspěch mladší sokolovští vzpěrači, když Český svaz vzpírání
vyhodnotil jako nejlepší vzpěrače za rok 2016 v kategorii mladší žáci Marka Polhoše a
Dominika Oračka z oddílu vzpírání TJ Baník Sokolov. Marek Polhoš je reprezentant ČR ve
váhové kategorii do 50 kg, vytvořil 15x rekord ČR a stal se Mistrem ČR do 13, 15 a 17 let.
Dominik Oračko je také reprezentant ČR ve váhové kategorii +79 kg, vytvořil 10x rekord ČR
a stal se Mistrem ČR do 13 let. Oba jsou také členové extraligového družstva mladších žáků,
kteří získali titul mistra ČR v družstvech pro rok 2016. Marek Polhoš se také v září účastnil
Mistrovsví Evropy juniorů do 17 let v kosovské Prištině ve váhové kategorii do 50 kg. Zde
získal v celkovém pořadí své kategorie krásné 6. místo.
7. října hostila sokolovská ZŠ Křižíkova Mistrovství ČR ve vzpírání jednotlivců juniorů
do 20 a 23 let. Závodilo se v osmi váhových kategoriích a ze sokolovských závodníků se
představili opět Marek Polhoš, Jiří Bárnet, Emil Danč a Dominik Oračko. Jiří Bárnet a Emil
Danč skončili ve svých kategoriích na druhých místech.
Sokolovští sportovci se také dočkali zaslouženého ocenění širší veřejností. 9. května se již
po šestnácté uskutečnilo v Karlových Varech, tentokrát v budově městského divadla,
slavnostní vyhlášení ankety „Sportovec Karlovarského kraje“. Zástupci vedení kraje v čele
s hejtmankou Janou Vildumetzovou předali všem oceněným finanční šeky, keramickou
píšťalku s krajským logem, medaili a pamětní list. Mezi hosty slavnostního večera nechyběly
slavné sportovní osobnosti, jako rychlostní kanoista Martin Doktor, dvojnásobný olympijský
vítěz roku 1996 v Atlantě, nebo Miroslava Topinková Knapková, česká skifařka, olympijská
vítězka z roku 2012 na olympiádě v Londýně, český reprezentant v běhu na lyžích a
několikanásobný olympijský vítěz Lukáš Bauer a legendární dostihový jezdec, vítěz osmi
závodů Velké pardubické Josef Váňa. Slavnostního udílení cen se zúčastnili rovněž starosta
Sokolova Jan Picka s místostarostou Karlem Jakobcem. Mezi vyhlášenými sportovci za rok
2016 se ti sokolovští jistě neztratili. V kategorii žáci – jednotlivci byl oceněn plavec Martin
Růžička z Plaveckého klubu Baníku Sokolov, vzpěrač Marek Polhoš z TJ Baník Sokolov,
karatistka Bára Boháčková (Sportovní klub Policie UNITOP Sokolov) a tanečnice z Miráklu
Anna Elisabeth Burešová a Tereza Kunstová. V kategorie žáci – sportovní kolektivy to byl
celý kolektiv vzpěračů – mladších žáků z TJ Baník Sokolov. V kategorie dorost, junioři –
jednotlivci byla oceněna atletka Jana Novotná z Atletického klubu Sokolov, vzpěrač Emil
Danč z TJ Baníku Sokolov. V kategorii dorost, junioři – sportovní kolektivy získal ocenění
oddíl boxu TJ Baníku Sokolov. V kategorii dospělí – jednotlivci si cenu odnesl vzpěrač
sokolovského Baníku Jiří Orság a karatista Daniel Krhut ze Sportovního klubu Policie
UNITOP Sokolov. V kategorii dospělí – sportovní kolektivy byl oceněn oddíl vzpěračů TJ
Baníku Sokolov, V kategorii veteráni byl oceněn cyklista Ludvík Killinger z Cyklo Teamu
Killi a v kategorii trenéři podtrhl úspěch sokolovských vzpěračů jejich trenér Pavel Ivanič.

Další zajímavosti ze sportu
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„Pohárek“ pro handicapované plavce
Sokolov se letos 1. dubna stal už popatnácté hostitelem závodů "Pohárek" pro
handicapované plavce. Z České republiky, Slovenska i Německa se jich sem sjelo sto dvacet,
z nichž nejmladšímu bylo osm let.
Závody pořádá sportovní klub SK Kontakt Karlovy Vary s garancí Českého svazu tělesně
postižených sportovců a Plavecké akademie bez Bariér. O Pohárek se letos přijeli utkat
závodníci z plaveckých klubů v Karlových Varech, Praze, Plzni, Jihlavě, Brně, Jindřichově
Hradci, České Lípě, ale také v Bratislavě, Košicích nebo německém Selbu. Byly mezi nimi i
účastníci paralympiády. V hlavních soutěžích se plaval dvojboj v kategoriích nejmladší
žactvo, žactvo, junioři, kategorie OPEN. Vyhlášen byl také nejmladší žák, nejlepší
mužský/ženský výkon a nejlepší tým. Akce se konala pod záštitou hejtmanky Karlovarského
kraje Jany Vildumetzové, starosty Sokolova Jana Picky, primátora Karlových Varů Petra
Kulhánka a patronem dlouhodobě zůstává žokej Josef Váňa. Osobně se slavnostního zahájení
závodů v sobotu dopoledne v Krytém bazénu Sokolov zúčastnil krajský náměstek a
sokolovský radní Petr Kubis a starosta Jan Picka.
Velká cena Sokolova ve volejbale starších žákyň
V půlce května hostilo město Sokolov reprezentace osmi klubů České republiky na 22.
ročníku Velké ceny Sokolova ve volejbale starších žákyň. Turnaj každý s každým probíhal po
oba dva dny v hale Jiskra a tělocvičny ZŠ Pionýrů. Děvčata Baníku Sokolov otevírala tento
turnaj s VK Karlovy Vary a zvítězila 2:0. Tímto se položil základ k celkovému vítězství v
turnaji, kdy se děvčatům podařilo ve zbylých kláních vždy tento výsledek zopakovat a s
plným počtem bodů celý turnaj vyhrát. Na druhém místě skončilo družstvo Orionu Praha a
třetí místo patří Madetě České Budějovice. V nedělním slavnostním závěru proběhlo
vyhlášení a předání ocenění všem týmům za účasti starosty města pana Jana Picky, předsedy
klubu Baníku Sokolov Radovana Kalivody a kapitána extraligového týmu mužů Dukly
Liberec, rodáka ze Sokolova Aleše Správky . Také došlo na ocenění jednotlivců. Nejlepší
smečařkou turnaje byla vyhlášena domácí hráčka VSK Baník Sokolov Veronika Vokáčová,
nejlepší blokařkou se stala reprezentantka Orionu Praha Zuzana Černohousová a nejlepší
nahrávačkou byla vyhodnocena hráčka Madety České Budějovice Jana Havlíková.
Fed Cup se „sokolovskou“ účastí
22. a 23. dubna se na americké Floridě střetly v semifinále tenisového Fed Cupu české a
americké tenistky. Češky třikrát předtím turnaj vyhrály, ovšem s jinou sestavou. Letos se
posilou týmu stala mladá rodačka ze Sokolova Markéta Vondroušová, která byla nasazena do
obou víkendových utkání. Sobotní zápas proti americké jedničce Coco Vandewegheové sice
prohrála 6:1 a 6:4, nicméně trenér Pála ji nasadil i do nedělního duelu proti Lauren Davisové a
mladá česká tenistka senzačně vyhrála 6:2 a 7:5, čímž srovnala stav utkání na 2:2. Závěrečnou
čtyřhru však české tenistky prohrály a své působení na turnaji tak ukončily. Přesto výkon
Markéty Vondroušové ukázal, že o této naší rodačce ještě hodně uslyšíme.
„Bahňák“ 2017
12. května začal v areálu rekultivovaného Jižního lomu a také na Starém náměstí další, již
7. ročník populárního terénního překážkového závodu „Bahňák“, který ve spolupráci
s městem Sokolov připravuje společnost ONeSA pro širokou veřejnost od 8 let. Na start se
letos postavilo téměř 860 závodníků všech kategorií, a to nejen z republiky, ale i z Německa i
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Polska. Celodennímu sobotnímu závodu předcházel i letos noční sprint, na který dorazilo 47
závodníků. V sobotním závodě čekalo účastníky několik novinek. Jednak to bylo více
kaolinu, jednak byla dospělým o něco prodloužena trať na takřka 5 kilometrů. Na všechny
také čekala řada klasických překážek jako prolézačky, přelézačky, brodění řekou i bahnem,
balíky slámy, pneumatiky a další. Z dospělých mužů vyhrál tento extrémní závod Martin
Štíbal s časem 00:28:44 a z dospělých žen Lenka Hnízdilová s časem 00:38:10.
Fotbalový pohár města
V neděli 25. června se uskutečnil fotbalový turnaj mládeže „O pohár města Sokolova“,
který byl zorganizován pro čtyři věkové kategorie žáků a přípravek narozené v letech 2004,
2006, 2008 a 2010. Turnaj se uskutečnil ve sportovním areálu FK Baník Sokolov na umělé
trávě. Ve všech věkových kategoriích se hrálo systémem každý tým s každým. Vítězem se
stal tým, který v průběhu turnaje nastřílel nejvíce branek , tedy nerozhodoval počet bodů.
Pořadatelé zvolili motivační systém pro hráče a trenéry na počet vstřelených branek, aby se
zamezilo pouze hře na výsledek. Turnaje se zúčastnilo 19 týmů nejen z regionu, ale také
z Německa, celkem se jednalo o 201 hráčů, 4 hráčky a 32 trenérů. Turnaje žáků pro hráče
narozené v letech 2004 a mladší se zúčastnily čtyři týmy. Vítězem této věkové kategorie se
stal domácí tým FK Baník Sokolov zelení, který byl herně i výsledkově nejlepším týmem.
Závody na koních Endurance Sokolov
29. července se konal první ročník vytrvalostních závodů na koních Endurance Sokolov,
který připravila organizace Živé Sokolovsko. Výtěžek ze závodů organizátoři věnovali na
dobročinné účely, zejména pro tělesně handicapovanou Natálku Hajduovou na úhradu
léčebného fyzioterapeutického pobytu. Trasy byly dle kategorie jezdců od hobby 20 a 40
kilometrů, přes oficiální soutěže 40, 60 a 80 kilometrů. Hlavní trasa vedla ze Starého Sedla,
okolo jezera Michal, přes Hruškovou, Nadlesí a Dvory zpět do Starého Sedla. Doprovodný
koncert i závod měly zázemí na louce mezi Sokolovem a Starým Sedlem.
Cyklozávod „O pohár starosty města“
První srpnovou sobotu se v Sokolově jel již 10. ročník „O pohár starosty města Sokolova“
a zároveň Mistrovství České republiky Masters a Akademiků. Závod byl otevřen i pro hobby
cyklisty. V sobotu bylo na startu 149 lidí, v neděli 35 dvojic. Jelo se na trati ulice Kraslická
směr Lomnice, Vintířov a zpět, celkem 18 km.
L. Killinger starší (Cyklo Team Killi) ve své kategorii obhájil titul MČR a zajistil si
nominaci na mistrovství světa ve Francii. V kat. A si dojel L. Killinger ml. pro 5. místo a Jan
Valeš skončil na 11. místě (oba Cyklo Team Killi). V nedělní časovce dvojic si pro titul dojel
opět L. Killinger st. spolu s Jiřím Kasalem (Kooperativa Liberec). L. Killinger ml. a J. Valeš
skončili na 4. místě. Akci podpořilo město Sokolov a Karlovarský kraj, obec Lomnice a
Vintířov a také Policie ČR.
Velká cena v triatlonu v Sokolově
V srpnu se na sokolovském koupališti Michal konala Velká cena města Sokolova a
Karlovarského kraje v triatlonu. Závod, který pořádá sokolovský klub Tri Sport Čeko
Sokolov, má tradici už téměř čtvrt století, poprvé se konal už v roce 1994 v okolí přehrady
Tatrovice a po deseti letech se přestěhoval do Sokolova. V letošním roce se na startu sešlo na
150 mužů a žen v kategoriích od 16 do 99 let. Čekaly je „sprinterské“ tratě 750 metrů plavání
ve vodní nádrži Michal, 20 km na kole po silnici přes Vítkov na Podstrání a zpátky a 4 km
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závěrečný běh ve zvlněném terénu kolem vody. V hlavním závodě, zařazeném do seriálu
Českého poháru v olympijském a sprint triatlonu, se z prvenství radoval exmistr Evropy v
terénním triatlonu a olympionik Jan Čelůstka, který o svém triumfu rozhodl vynikajícím
výkonem v běžecké části závodu, kdy o pouhé čtyři desetinky přespurtoval Jana Volára. Z
domácích borců dopadl nejlépe Jan Kubíček, jenž ve svých sedmatřiceti letech vybojoval
sedmé místo. Dařilo se i veteránům, v kategorii nad 50 skončil Zdeněk Procházka čtvrtý a
mezi veterány nad 60 let si Michal Landiga v dresu karlovarské Slavie doběhl pro stříbro.
Závod dokončilo 35 mužů a 5 žen.
Orientační běžci ze Sokolova v Maďarsku
O velkých prázdninách vyrazila skupina 15 orientačních běžců Baníku Sokolov na
pětidenní mezinárodní závody Hungaria Cup do Maďarska. V městečku Orfű na jihu
Maďarska změřili síly se světovou konkurencí z celkem 20 zemí. Obtížnost jednotlivých etap
odpovídala významu soutěže, která byla zařazena do světového rankingu . Přes velké vedro a
obtížné trasy se sokolovští závodníci ve světové konkurenci neztratili. V kategorii starších
žáků si vedl nejlépe Olřich Kohoutek, nakonec doběhl na celkovém 8. místě. Mladší i starší
dorostenci již tak úspěšní nebyli. Starší dorostenci si vedli o něco lépe a doběhli celkově ve
druhé desítce v pořadí - Adam Solomko na 16. místě a Jan Hejduk na 18. místě. Mladší
dorostenci prakticky všichni doběhli ve třetí desítce. Zdeněk Hejduk obsadil celkové 20.
místo, Petr Lill a Lucie Vítová 22. místo.
Z dospělých si vedl tradičně nejlépe Karel Rambousek ml. Ten i přes zranění dosáhl
nejlepšího klubového umístění, když v kategorii nad 35 let doběhl celkově na 7. místě.
Druhým nejlepším klubovým výsledkem u dospělých bylo 13. místo Jany Hejdukové v
kategorii žen nad 40 let. V B kategorii mužů doběhl Lukáš Knepr celkově na 20. místě, na
stejnou příčku dosáhl v kategorii nad 45 let Oldřich Kohoutek st. A v kategorii mužů nad 70
let doběhl Dieter Schimm na celkovém 15. místě.
Olympijské setkání v Sokolově
6. září se v prostorách sokolovského pivovaru Permon uskutečnilo přátelské setkání
olympioniků ze západu Čech. Posezení uspořádal Nadační fond západočeských olympioniků.
Pozvání jeho představitelů přijalo také vedení sokolovské radnice. S medailovými sportovci
se setkali starosta Jan Picka, místostarostové Renata Oulehlová a Karel Jakobec. Přišel také
Antonín Lebeda z TJ Baník Sokolov. Kromě předání drobných dárků účastníky čekala také
prohlídka prostor pivovaru s komentovanou prohlídkou. Dorazili například házenkář Vladimír
Haber (stříbrný na olympiádě v Mnichově v roce 1972), hokejisté Vladimír Bednář (bronz
v Sapporu roku 1972), Bohuslav Ebermann (stříbrný v Innsbrucku v roce 1976) nebo střelec
Miroslav Varga (olympijský vítěz v Soulu roku 1988). Odpoledního posezení se zúčastnila i
sokolovská vzpěračská legenda Jan Nagy.
Olympionici se s představiteli obcí schází jednou ročně. Minulý rok setkání proběhlo v
Kynšperku nad Ohří. Pravidelně také navštěvují úřad Karlovarského kraje, kde se setkávají s
hejtmanem a dalšími, kdy zpravidla přijímají dary do nadačního fondu. Ten podporuje
vrcholové sportovce po ukončení závodní kariéry.

VIII. Statistické údaje o obyvatelstvu
Počet obyvatel České republiky činil k 1. lednu 2018 10 610 055, což znamenalo zvýšení
počtu obyvatel o 31 235 oproti roku předešlému. Hranice 10,6 milionu přitom byla naposledy
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zaznamenána na konci druhé světové války. Zahraniční migrací v roce 2017 (tradičně nejvíce
ze Slovenska a Ukrajiny) přibylo více než 28 tisíc lidí, konkrétně se přistěhovalo na 46 tisíc
cizinců, což bylo nejvíce od roku 2010. Více lidí se také narodilo, než zemřelo. Konkrétně se
narodilo 114 405 dětí a zemřelo 111 443. Zemřelých bylo sice nejvíce za posledních 20 let,
přesto počet narozených převládl. Průměrný věk obyvatel se zvýšil ze 42 na 42,2 let. Počet
sňatků byl podle statistiků loni nejvyšší za posledních deset let, konkrétně 52 567. Ve
srovnání s předchozím rokem jich bylo o 1 800 více. Rozvodů přibylo asi o 800 na 25 755.
Dále se zvyšující počet obyvatel se však opět netýkal Karlovarského kraje, kde nadále
docházelo naopak k úbytku obyvatelstva způsobeného zejména vystěhováváním kvůli
nedostatku pracovních příležitostí a nízkým mzdám. K 1. lednu 2018 žilo v kraji 295 686 lidí,
což znamenalo o 1 063 méně než v roce předešlém. Prohloubil se tak negativní trend, jenž
trvá nepřetržitě od roku 2009. V celém kraji se v roce 2017 narodilo 2 753 dětí, oproti tomu
zemřelých bylo 3 406.
Úbytek lidí byl bohužel zaznamenán i na Sokolovsku, kde ubylo v celém okrese 332
obyvatel. I když oproti minulému roku to bylo o něco méně a více lidí ubylo v okrese Karlovy
Vary, nejedná se o pozitivní zprávu.
K 1. lednu 2018 žilo v městě Sokolov 23 438 obyvatel, o celých 240 méně než v roce
2016, což opět dokládá klesající trend. Naopak opět o něco vzrostl průměrný věk, a to na 42,
33 roku. Před matričním úřadem Sokolov bylo uzavřeno 160 sňatků, 138 z toho bylo
uzavřeno přímo v Sokolově (ostatní v obcích spadajících pod sokolovský matriční úřad).
Projevil se tak odklon od pořádání svatebních obřadů konaných mimo oficiální obřadní síň na
sokolovském zámku (např. bývalý klášterní kostel sv. Antonína Paduánského a dále převážně
statek Bernard v Královském Poříčí, kdy se počet obřadů v Královském Poříčí snížil proti
roku 2016 na polovinu).
V obvodu úřadu se narodilo 495 dětí, v městě samotném se narodilo 222 dětí, o 8 více než
v roce předešlém. V tomtéž obvodu v roce 2017 zemřelo 726 občanů, 241 pak v Sokolově.
Celkový počet úmrtí byl dán i vysokým počtem pobytových zařízení pro seniory ve spádové
oblasti sokolovské nemocnice, kde jsou ubytováváni i senioři s trvalým pobytem mimo okres
Sokolov.
Počet nezaměstnaných osob byl k prosinci 2017 nejnižší za posledních 19 let. Obecná
míra nezaměstnanosti 15–64 letých meziročně klesla proti 4. čtvrtletí 2016 o 1,2 procentního
bodu na 2,4 %. Celková míra nezaměstnanosti pak dosáhla 3,8 %. Karlovarský kraj měl s 3,3
% šestou nejvyšší míru nezaměstnanosti v republice a mezi všemi třemi okresy kraje zaujímal
ten sokolovský s mírou 4,8 % opět první příčku, i když oproti minulému roku je toto číslo
mnohem lepší.

IX. Počasí
Na začátku nového roku 2017 jsme se mohli radovat s četných sněhových přeháněk, které
nám nadělily pěknou pokrývku sněhu. Udeřily i veliké mrazy, nastala arktická zima a ranní
teploty klesaly k -20 stupňům Celsia. Celý leden bylo chladné počasí se sněhovými
přeháňkami.
Do poloviny února bylo stále chladno a mrzlo a vydržel i sníh. Pak se začalo mírně
oteplovat a občas zapršelo, což způsobovalo velké a časté náledí. Často foukal silný vítr.
Teploty se přes den pohybovaly mírně nad nulou a v noci klesaly k -5 stupňům. V poslední
dekádě února začal sníh tát a začalo se oteplovat.
Počátkem března začala teplota přes den stoupat až k 10 stupňům Celsia, k ránu bylo často
ještě mírně pod nulou. Vyskytly se občasné dešťové přeháňky. V polovině měsíce se začalo
ještě více oteplovat, přeháňky ubývaly a často bylo slunečno, teploty stoupaly přes den k 15
stupňům Celsia, v noci padaly k nule nebo mírně pod nulu. Koncem měsíce již převládalo
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krásné slunečné, spíše letní počasí. Přes den padaly teplotní rekordy až na 21 stupňů. Jen
v noci teplota šplhala pouze k 5 stupňům.
V dubnu jsme zaznamenali opravdu aprílové počasí. Celý měsíc se slunečné počasí
střídalo s velmi častými přeháňkami, a to jak dešťovými, tak sněhovými. 18. dubna napadlo
dokonce několik centimetrů sněhu, který během dne roztál. Často foukal silný nárazový vítr a
teploty se pohybovaly od -2 do 10 stupňů Celsia.
Podobné počasí převládalo i počátkem května, bylo stále chladno a deštivo, teploty se
pohybovaly do 10 stupňů a často foukal čerstvý silný vítr, objevovaly se časté dešťové
přeháňky. Až koncem měsíce se začalo oteplovat a přeháňky ustávaly.
Červen byl velice teplý a slunečný. Teploty byly letní a pohybovaly se od 20 do 30 stupňů.
Dešťové přeháňky se vyskytly jen ojediněle, občas se při vysokých teplotách přehnala bouřka.
V červenci a srpnu letní teploty většinou vydržely, bylo kolem 25 stupňů, avšak takřka
každý třetí den pršelo. Většinou to byly silné přívalové deště, občas provázené bouřkou.
Konec měsíce srpna ale už byl chladný a deštivý.
Ani začátek školního roku nebyl jiný. Převládalo počasí chladné a deštivé, teploty se
pohybovaly mezi 10 až 15 stupni Celsia. Až ve třetí dekádě měsíce bylo občas oblačno a
teploty vystoupaly až k 20 stupňům Celsia.
Babího léta jsme se dočkali až počátkem října. Do poloviny měsíce převládalo slunečné a
teplé počasí s teplotami do 20 stupňů Celsia a občasnými přeháňkami. To se ale zkazilo
v poslední části října, ochladilo se na 10 stupňů a bylo zataženo a deštivo s občasným silným
větrem. 29. října se přihnala na celé území republiky silná vichřice. Zanechala po sobě velké
škody, vyvracela a lámala stromy, ničila střechy domů a výpadky elektrického proudu na
některých místech trvaly až 48 hodin. Čtyři lidé při této ničivé zkáze přišli o život. Velmi
silně zasáhla vichřice i Sokolov a okolí.
Listopad, především jeho začátek, byl velice deštivý a větrný. Teploty se pohybovaly
zpočátku mezi 5 až 10 stupni, 12. listopadu však u nás napadl již první sníh, který však během
dne roztál, protože teploty se stále pohybovaly nad nulou, většinou do 5 stupňů. Sluneční
aktivita byla velice nízká, převládala velká oblačnost a časté dešťové přeháňky. Tento ráz
počasí přetrvával až do konce třetí dekády.
V první části prosince jsme se dočkali sněhových přeháněk a dokonce i sněhové pokrývky.
Ta však nevydržela dlouho. Teploty se pohybovaly od -5 do -1 stupňů Celsia, v polovině
měsíce se začaly pohybovat nad nulou. Vyskytovaly se dešťové přeháňky, občas smíšené,
sluneční aktivita byla velice nízká. Ani Vánoční svátky nebyly na sněhu. Teploty přes den
dosahovaly k 9 stupňům a často pršelo a foukal silný nárazový vítr.
Zápis byl schválen Radou města Sokolova dne 04. 09. 2018.

Bc. Jan Picka
starosta

PhDr. Vladimír Bružeňák
kronikář
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