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I. Úvod k roku 2018
Dějiny ve světě se v roce 2018 odvíjely poněkud v intencích let předešlých, tedy bez nějaké
větší zásadní, přelomové události, ovšem s mnoha zajímavými událostmi menšími. Jedno ze
zásadních témat minulých let, tedy uprchlická krize, přestalo být hlavním mediálním bodem.
Počet uprchlíků do Evropy byl nejnižší za poslední čtyři roky, celkem to bylo na 116 000
osob. I když tedy migrační vlna, ač slabší, trvala, většina lidí v Evropě i ve světě odvrátila
svou pozornost jiným směrem. Důvodem mohl být i mnohem menší počet teroristických
útoků či pokusu o ně. Násilí ve spojitosti s islamismem zasáhlo z evropských zemí prakticky
jen Francii, když útočník zabil v březnu čtyři lidi v Carcassonne a v prosinci další z teroristů
tři lidi ve Štrasburku.
Více znepokojující byly dále chladnoucí vztahy mezi Ruskem a západními státy, což se
odrazilo například po březnové aféře s otrávením přeběhlého agenta Jurije Skripala
v Salisbury, následkem čehož 18 zemí, včetně Česka, vyhostilo část ruských diplomatů ze
své půdy. Dobrým vztahům s Ruskem také nepřispívala protahující se válka na východní
Ukrajině. V souvislosti s novým mostem na Krym, který nechalo postavit Rusko, se pak
v listopadu krize prohloubila, když ruské námořnictvo po ostré střelbě zabavilo tři ukrajinské
lodě, které pod mostem proplouvaly. Zraněno bylo při tom několik ukrajinských námořníků a
Ukrajina na několik týdnů vyhlásila válečný stav.
Evropské dění bylo z velké části soustředěno na Velkou Británii a její postup při odchodu
z Evropské unie. Samotný akt odchodu vyvolával mezi Brity rozporuplné reakce, které svou
nerozhodností ještě podněcovala vláda a premiérka Therese Mayová. 25. listopadu sice
schválili představitelé EU návrh dohody o tzv. brexitu, avšak mezi Brity se pozvolna
zvyšoval počet těch, kteří toto rozhodnutí neschvalují. Také podmínky odchodu Británie ze
společenství byly stále předmětem dohadů.
Velice dramatická situace zavládla koncem roku také ve Francii. Vláda prezidenta Macrona
se zde chystala zvýšit spotřební daň na pohonné hmoty o několik procent, což již delší dobu
frustrovanou část francouzské společnosti, jež byla z prezidentova počínání poněkud
rozčarována, vehnalo do ulic. Tzv. hnutí žlutých vest po několik týdnů demonstrovalo
zejména v Paříži za lepší životní podmínky, a to s takovou rezancí, že došlo k mnoha střetům
s pořádkovými silami a na obou stranách byly stovky zraněných lidí. Vláda nakonec pod
tlakem veřejnosti záměr zdražit pohonné hmoty odvolala.
Světové dění také ovlivňovala často nevyzpytatelná politika amerického prezidenta
Donalda Trumpa, například když zbavil bezpečnostní prověrky bývalého šéfa CIA Brennana,
což se stalo vůbec poprvé, či stále trval na budování protiimigrantské zdi za několik miliard
dolarů na hranicích s Mexikem. Na druhou stranu se mu singapurským setkáním se
severokorejským Kim Čong-unem podařilo odvrátit hrozící jaderný konflikt s touto malou
komunistickou zemí či se helsinským, a prvním, setkáním s ruským prezidentem Vladimirem
Putinem pokusil vylepšit nedobré vztahy západních zemí s Ruskou federací. Sám Vladimir
Putin byl v březnu opět zvolen prezidentem Ruska na dalších šest let.
Spíše než velké události světové politiky plnily titulní stránky novin nejrůznější kauzy a
katastrofy. V únoru a březnu tak vzrušila Evropu zpráva o zavraždění mladého slovenského
novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Již první kroky vyšetřovatelů vedly ke stopám, jež
sahaly do nejvyšších pater slovenské politiky, což v této zemi rozpoutalo nebývalou bouři
občanského odporu, na jehož konci stál pád premiéra Roberta Fica a značné změny na
společenském a politickém poli v této zemi. Značnou pozornost světové veřejnosti si také
vysloužila dlouhá a náročná záchrana 13 mladých thajských fotbalistů, kteří se se svým
trenérem rozhodli prozkoumat jeskyni Tham Luang Nag Non na severu Thajska a díky
postupující vodě způsobené vytrvalými dešti tam uvízli. Devět dní byli nezvěstní, poté byli
sice nalezeni, ale jejich vyproštění si vyžádalo značně nákladnou a nebezpečnou operaci,
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která se protáhla na dalších několik dní. Naštěstí se zdařila, a tak všichni, kromě jednoho
potápěče, který při akci zahynul, vyvázli nezraněni. V srpnu vzrušila světovou veřejnost
zpráva o zřícení dálničního mostu v italském Janově. Několik desítek let starý betonový most
Ponte Morandi se 14. srpna díky letitým konstrukčním chybám a nedostatečné údržbě zřítil
za plného provozu mezi domy, silnici, železnici a řeku pod ním. Katastrofu nepřežilo celkem
35 lidí, většinou cestujících v automobilech po mostě. Mezi šťastnými přeživšími byl i jeden
český řidič kamionu, který utrpěl jen závažná zranění. Zbytky mostu byly následně určeny
k demolici.
Měnící se světové klima se i tento rok odrazilo díky stoupajícím teplotám a častému suchu
v mnoha rozsáhlých devastujících požárech. Jedny z nejtragičtějších zasáhly v červenci četné
pobřežní oblasti Řecka a vyžádaly si na 60 mrtvých a více než dvě stovky zraněných osob.
Podobnou katastrofu zažila například i americká Kalifornie.
Společenské, ekonomické a politické dění v České republice bylo v tomto roce i nadále do
značné míry ovlivněno trvající ekonomickou prosperitou a hospodářským boomem. Nadále
rostla průměrná mzda, ve 3. čtvrtletí 2018 vzrostla na přepočtené počty zaměstnanců v
národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 8,5 % na 31 516 Kč, reálně
se zvýšila o 6,0 %. Medián mezd činil 27 719 Kč. Nezaměstnanost nadále dosahovala
rekordně nízkých čísel, jen ke konci roku mírně stoupla na 3,1 %. Meziročně ale podíl
nezaměstnaných klesl, v prosinci 2017 činil 3,8 procenta. Ke konci roku 2018 bylo bez práce
přes 231 500 lidí, což byla nejnižší prosincová hodnota od roku 1996. Volných míst
meziměsíčně i meziročně přibylo. Další růst ekonomiky však i nadále brzdil nedostatek
pracovních sil, mnoho firem bylo nuceno odříkat zakázky. Někteří ekonomové přišli
s varováním, že ekonomika se přehřívá a že se růst může v dohledné době zastavit.
Hospodaření státu loni skončilo s přebytkem 2,9 miliardy korun. Schválený rozpočet přitom
počítal se schodkem 50 miliard korun. Státní dluh pak klesl o 2,7 miliardy na 1,622 bilionu
korun. Podíl státního dluhu na hrubém domácím produktu tak klesl na 30,6 procenta ze 32,2
procenta v roce 2017. Počet obyvatel České republiky činil k 31. prosinci 2018 10 649 800,
což znamenalo zvýšení počtu obyvatel o 39 745 oproti roku předešlému. Do ČR ze zahraničí
přišlo rekordních 58 148 lidí (tradičně nejvíce ze Slovenska a Ukrajiny), vystěhovalo se jich
19 519.
Ostře sledovanou událostí byly v naší republice lednové prezidentské volby, ve kterých
svůj post obhajoval dosavadní prezident Miloš Zeman. Jeho největším vyzyvatelem byl
akademik Jiří Drahoš, který s ním postoupil do druhého kola, kde však počtem hlasů 51, 36
% Miloš Zeman svůj post obhájil. V červnu pak jmenoval druhou vládu premiéra Andreje
Babiše vytvořenou na základě parlamentních voleb z roku 2017 hnutím ANO a ČSSD
s podporou KSČM. Vláda v červenci získala poměrem hlasů 105 ku 91 důvěru a menšinový
kabinet tak mohl začít svou práci. Zejména podpora KSČM vyvolala v některých občanech
negativní reakce, což se odrazilo především v Praze demonstracemi proti vládě a současnému
politickému kurzu. V listopadu se dokonce ve sněmovně hlasovalo o nedůvěře vládě, neboť
díky novinářům a objevení syna Andreje Babiše ve Švýcarsku byla opět rozvířena kauza tzv.
Čapího hnízda (v níž měl premiérův syn figurovat). Premiér a vláda vyvinuli značné úsilí a
vláda se nakonec udržela.
Dalšími volbami pak byly senátní volby spojené s volbami do obecních zastupitelstev, které
se konaly v říjnu. V našem volebním obvodu Sokolov končil svou činnost v senátu Zdeněk
Berka. V souboji o jeho nástupce se do druhého kola dostala dosavadní sokolovská
místostarostka Renata Oulehlová a geodet Miroslav Balatka. Ten ve druhém kole zvítězil
s 59, 47 % hlasů a stal se na další roky senátorem. Volební účast byla při těchto volbách
tradičně velmi nízká, v rámci obvodu to bylo v 1. kole 30, 85 % a ve druhém jen 15, 31 %
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voličů. Účast v komunálních volbách také nepatřila k největším, v městě Sokolov přišlo
k urnám 30, 32 % voličů, kteří rozhodovali o složení 27 členného městského zastupitelstva.
Po sečtení výsledků vyhrálo hnutí ANO s 23, 91 % a 7 mandáty, za ním se umístilo Hnutí pro
město Sokolov s 19, 55 % a 6 mandáty, dále sociální demokracie s 14, 93 % a 4 mandáty,
Piráti s podporou STAN (14, 38 % a 4 mandáty), Radnice středu, (12, 37 % a 4 mandáty) a
KSČM (8, 95 % a 2 mandáty). Novou starostkou města se stala jako první žena v historii
města Renata Oulehlová, posty místostarostů obsadili Jan Picka a Karel Jakobec. Všichni tři
jmenovaní byli také součástí rady města, spolu s Erikem Klimešem (ANO), Ladislavem
Sedláčkem (HPMS), Michaelem Rundem (ČSSD), Petrem Kubisem (ANO), Tomášem
Provazníkem (HPMS) a Ilonou Medunovou (ANO). Zastupitelstvo bylo jmenováno takto:
Balatka Miroslav (Piráti Sokolov s podporou Starostů a nezávislých), Božeková Makoňová
Petra (ANO), Dobřemysl Václav (Hnutí pro město Sokolov), Dvořák Jaromír (Radnice
Středu), Grech Martin (Piráti Sokolov s podporou Starostů
a nezávislých), Ivanič Pavel (ANO), Jakobec Karel (Hnutí pro město Sokolov), Janus Pavel
(Hnutí pro město Sokolov), Klimeš Erik (ANO), Krása Petr (Piráti Sokolov s podporou
Starostů a nezávislých), Krčková Renata (ANO), Kubis Petr (ANO), Medunová Ilona
(ANO), Němcová Helena (Radnice Středu), Oulehlová Renata (ANO), Picka Jan (ČSSD),
Pöpperl Jiří (ČSSD), Provazník Tomáš (Hnutí pro město Sokolov), Rambousek Karel
(Radnice Středu), Rund Michael (ČSSD), Sedláček Ladislav (Hnutí pro město Sokolov),
Štych Ondřej (Hnutí pro město Sokolov), Valjentová Eva (KSČM), Vaněk Luboš (Radnice
Středu), Vlček Vladimír (ČSSD), Zima Vladimír (KSČM), Zykánová Tereza (Piráti Sokolov
s podporou Starostů a nezávislých).
Česká republika také tento rok slavila celou řadu tzv. osmičkových výročí, mezi nimiž
dominovalo 100 let od vzniku Československa. Při této příležitosti se po celé republice
konala řada vzpomínkových akcí, přednášek, besed či promítání, slavnostně byla
znovuotevřena rekonstruovaná budova Národního muzea a oslavy vyvrcholily 28. října
velkolepou vojenskou přehlídkou v Praze.
Na jaře a v létě roku 2018 zasáhla střední Evropu extrémní horko a zejména sucho. Od
dubna do září pršelo jen minimálně, ve většině krajů došlo k mimořádnému snížení průtoků
řek, místy až o 80-90 %, poklesu hladin vodních nádrží a poklesu hladin podzemních vod.
Koncem srpna bylo suchem postiženo 94 % území republiky a celkové škody v zemědělství
se odhadují na 10 miliard korun. Sucho také výrazně poškodilo lesy a napomohlo
postupnému rozšíření kůrovcové kalamity. Situací se několikrát zabývala vláda a vznikla její
expertní skupina Komise proti suchu, která začala hledat možné způsoby obrany proti dalším
podobným výkyvům počasí.
Ze sportovních událostí roku 2018 zmiňme zejména XXIII. zimní olympijské hry
v jihokorejském Pchjončchangu, jež byly mimořádně úspěšné pro českou reprezentaci.
Hvězdou první velikosti se ukázala lyžařka Ester Ledecká, která zcela neočekávaně zaskočila
favority, když v superobřím slalomu v alpském lyžování zajela nejrychlejší čas a získala
zlatou medaili. O týden později přidala druhé zlato v paralelním obřím slalomu na
snowboardu a stala se zřejmě nejznámější postavou celých olympijských her. Celkem česká
reprezentace tvořící 94 sportovců získala 7 drahých kovů a v celkovém pořadí národů
obsadila krásné 14. místo.
Naopak čeští sportovci chyběli na 21. mistrovství světa ve fotbale, kam se český tým
neprobojoval, a to již potřetí v řadě. Mistrovství se poprvé v historii konalo ve východní
Evropě, konkrétně v Rusku. Turnaj hostil 32 národních mužstev, z nichž nakonec mistrovský
titul vybojovali hráči Francie, kteří ve finále porazili 4:2 překvapení turnaje tým Chorvatska.
Třetí skončila Belgie a čtvrtá Anglie.
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Velkou radost neudělali českým fanouškům ani hráči hokeje, kteří se sice na mistrovství
světa v Dánsku podívali, avšak ve čtvrtfinále podlehli týmu USA 3:2 a o medaile tak
nebojovali. Celkově skončili na 7. místě, turnaj vyhráli Švédové, kteří ve finále zdolali tým
Švýcarska. Ze světa hokeje je nutno zmínit i zprávu o ukončení kariéry famózního Jaromíra
Jágra v severoamerické NHL, který se vrátil domů do České republiky.
Velmi populárním sportem se postupně stával také florbal, jehož 12. mistrovství hostila
v prosinci po deseti letech naše republika. Po nadějných začátcích českého týmu na turnaji
však český tým prohrál v semifinále s týmem Finska 2:7 a v boji o třetí místo se Švýcary 2:4.
Na svou první zlatou florbalovou medaili z mistrovství světa tak český tým stále čeká.
Úspěchem naopak skončilo účinkování českých tenistek v ženském FedCupu.
V listopadovém finále smetly tým USA 3:0 na zápasy, když se hrdinkou při nachlazení Petry
Kvitové stala mladá Kateřina Siniaková. České tenistky vyhrály tento prestižní turnaj již
pošesté za posledních osm let, což je zařadilo mezi nejslavnější ženské tenisové týmy na
světě.
V roce 2018 nás bohužel natrvalo opustilo mnoho výrazných světových i českých
osobností. Ze světových osobností jmenujme irskou zpěvačku Dolores O’Riordanovou,
britského fenomenálního astrofyzika Stephena Hawkinga, ruského režiséra Olega Tabakova,
amerického herce Burta Reynoldse, francouzského šansoniéra Charlese Aznavoura, italského
režiséra Bernarda Bertolucciho či bývalého amerického prezidenta George W. Bushe.
Z českých osobností v roce 2018 zemřeli spisovatel Ota Filip, spisovatel Zdeněk Mahler,
režisér Juraj Herz, režisér Miloš Forman, herečka Gabriela Vránová, herec Lubomír Kostelka
či bývalý válečný letec Miroslav Liškutín.

II. Z činnosti městského úřadu, rady a zastupitelstva
Rada města Sokolova
V roce 2018 se rada města sešla celkem devětadvacetkrát, přičemž čtyři schůze byly
v mimořádném termínu před obecními volbami a další čtyři, z toho dvě v mimořádném
termínu, se konaly po volbách. 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 9. ledna 2018
- návrhy atributů na kruhové objezdy
- přechod pro chodce II/210 Sokolov - Dolní Rychnov - vyhlášení VZ
- stavební úpravy nábřeží Petra Bezruče - vyhlášení VZ
- omezení provozu mateřských škol zřízených městem Sokolov v době hlavních prázdnin
2018
- městská knihovna, Staré náměstí č.p. 134 a 135 - zpracování projektové dokumentace
2. zasedání 23. ledna 2018
- schválení dotací (grantů) na rok 2018 - celoroční činnost a jednotlivé akce prvního čtvrtletí
roku
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- poskytnutí finanční dotace Západočeské univerzitě v Plzni na zajištění činnosti Univerzity
třetího věku v Sokolově pro rok 2018
- smlouva o zajištění kurzu sebeobrany pro ženy a seniory
- smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných služeb pro rok 2018
- vyhodnocení oprav a investic školských zařízení za rok 2017 a plán oprav a investic
školských zařízení na rok 2018
- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2018 - č. RO180001 a informace o realizovaném
rozpočtovém opatření č. RO170008
3. zasedání 6. února 2018
- změna stanov spolku Živý kraj - destinační agentura pro Karlovarský kraj, z. s.
- zápis do kroniky města za rok 2017
- vyhlášení konkursních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitele/ředitelky
příspěvkových organizací Základní škola Sokolov, Rokycanova 258, Základní škola Sokolov,
Běžecká 2055, Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344, Mateřská škola Sokolov, Karla
Havlíčka Borovského 1527, Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725, Mateřská škola Sokolov,
Vrchlického 80, Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, Dům dětí a mládeže,
Sokolov, Spartakiádní 1937 zřízených městem Sokolov
- přechod pro chodce II/210 Sokolov - Dolní Rychnov - Žádost o poskytnutí dotace,
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
- rekonstrukce budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov - nízkoprahové denní centrum vyhlášení VZ
- rozpočet příspěvkových organizací zřízených městem Sokolov na rok 2018
- střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Sokolov na roky
2019 - 2022
4. zasedání 20. února 2018
- jmenování vedoucí odboru finančního a školství Městského úřadu Sokolov
- přerušení provozu školních družin základních škol zřízených městem Sokolov v době
hlavních prázdnin 2018
- poskytnutí dotace na podporu integrace těžce zdravotně postižených dětí
- dohoda o ukončení smlouvy o dodávce služby záznamu telefonních hovorů
- odkoupení pozemků s garážemi v lokalitě Jižní lom
- kino Alfa – stavební úpravy, 1. etapa – parkoviště v ul. Dukelská - vyhlášení VZ
5. zasedání 6. března 2018
- zavádění GDPR na Městském úřadu Sokolov
- roční plán preventivních aktivit v oblasti prevence kriminality ve městě Sokolov pro rok
2018
- poskytnutí dotace na podporu integrace těžce zdravotně postižených dětí
- výběr dopravce zajišťujícího provoz městské hromadné dopravy v Sokolově od 01. 01. 2019
do 31. 12. 2028
- nominace na Osobnost města Sokolova 2017
- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2018 - č. RO180002
- stavební úpravy nábřeží Petra Bezruče - výsledky VZ
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6. zasedání 20. března 2018
- schválení dotací (grantů) na rok 2018 - jednotlivé akce druhého čtvrtletí roku 2018
- hřiště Areál zdraví – přímý nákup herních prvků
- rekonstrukce budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov - nízkoprahové denní centrum výsledky VZ
- chráněné dílny Sokolov – stavební úpravy objektu Gagarinova 2048 - vyhlášení VZ
- parkovací dům v ulici Vítězná, Sokolov – projekční práce - vyhlášení VZ
- Česká asociace odpadového hospodářství, z.s. – informace k riziku navýšení nákladů za
odpadové hospodářství obcí/měst
7. zasedání v mimořádném termínu 27. března 2018
- revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově - část "Křižovatka" - vyhlášení VZ
- dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky "Dopravce zajišťující provoz městské
hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028"
- zimní stadion - úpravy šaten - vyhlášení VZ
8. zasedání 4. dubna 2018
- žádosti o dotace na rekondiční pobyty
- výsadba lípy k 100. výročí vzniku ČSR
- centrální nákup elektrické energie na období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020 – příspěvkové
organizace města
- valná hromada Sokolovské bytové s.r.o.
- Krejcarová lávka - vyhlášení VZ
- parkovací dům v ulici Závodu míru, Sokolov – projekční práce - vyhlášení
9. zasedání 17. dubna 2018
- stanovení počtu členů Zastupitelstva města Sokolov na volební období 2018-2022
- aktualizace Pravidel pro stanovení platů a odměn ředitelům příspěvkových organizací
zřizovaných městem Sokolov
- výsledky konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 a Základní škola Sokolov, Běžecká
2055
- dohoda o potravinové pomoci mezi městem Sokolov a Potravinovou bankou Karlovarského
kraje, z.s.
- centrální nákup elektrické energie pro město Sokolov
- parkoviště v ulici Marie Majerové, Sokolov - vyhlášení VZ
10. zasedání 30. dubna 2018
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolova - Muzeum Sokolov
- jmenování ředitelů/ředitelek školských příspěvkových organizací
- účetní závěrka příspěvkových organizací zřízených městem Sokolov za rok 2017
- účetní závěrka města Sokolov za rok 2017
- závěrečný účet města Sokolov za rok 2017
- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2018 - č. RO180003
- zápis o výsledku řádně provedené inventarizace za rok 2017
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11. zasedání 15. května 2018
- valná hromada Sokolovské bytové s.r.o.
- instalace pamětních desek se jmény padlých obětí zajateckého lazaretu u hřbitova
- změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
- jmenování ředitele/ředitelky Základní umělecké školy, Staré náměstí 37 a Domu dětí a
mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace
- parkovací dům v ulici Vítězná, Sokolov - projekční práce (2. vyhlášení) - vyhlášení VZ
12. zasedání v mimořádném termínu 17. května 2018
- chráněné dílny Sokolov – stavební úpravy objektu Gagarinova 2048 – výsledky VZ
13. zasedání 29. května 2018
- souhlas s hromadným podáním návrhu na účastenství při projednání senátního návrhu na
zrušení § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi v platném znění
- žádost o podporu organizace Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže
- umístění PTZ kamery na Heyrovského 1549
- stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov – Sokolov, Víceúčelová městská stezka
Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna - realizace projektů
14. zasedání 12. června 2018
- plán práce RM a ZM na II. pololetí roku 2018
- schválení dotací (grantů) na rok 2018 - jednotlivé akce třetího čtvrtletí roku 2018
- plán rozvoje sportu města Sokolova na období 2018 - 2025
- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2018 - č. RO180004
- výsledek veřejné zakázky „Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy
sokolovské aglomerace 2019 – 2028“
- strategický plán sociálního začleňování města Sokolov pro období 2017 - 2019 (třetí
revidovaná verze) – schválení
- místní plán inkluze Sokolov 2017 - 2020 – schválení
- komunikační plán města Sokolov v oblasti sociálního začleňování pro období 2018 - 2019 schválení
- strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov - vyhodnocení a aktualizace Akčního
plánu
- domácí kompostéry pro občany města Sokolova - vyhlášení VZ
15. zasedání 26. června 2018
- valná hromada společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o.
- revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově - část "Křižovatka"- uzavření smlouvy o dílo
- kurz pro získání základního vzdělání na Základní škole Sokolov, Běžecká 2055
- parkoviště v ulici Slovenská na p.p.č. 2436/56 a 2436/53 v k.ú. Sokolov - výsledky VZ
16. zasedání v mimořádném termínu 4. července 2018
- veřejná zakázka "Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské
aglomerace 2019 - 2028" - rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele podle § 245 odst. 1
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zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v
zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení podle §
56 zákona
17. zasedání v mimořádném termínu 12. července 2018
- dotace (grant) na jednotlivou akci KLUB DŮCHODCŮ PŘI DPS - žádost o změnu účelu
18. zasedání 17. července 2018
- žádost příspěvkové organizace Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 o souhlas
zřizovatele s prodloužením doby podnájmu služebního bytu
- nařízení města, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo
jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu
- jmenování vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Sokolov
- pojistná smlouva - škodové pojištění lesních porostů
- smlouva o zpracování osobních údajů uzavřená se společností RESPECT, a.s., pojišťovacím
zprostředkovatelem
- regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa:
Vnitroblok a parkoviště v ul. Atletická – schválení
- domácí kompostéry pro občany města Sokolova – výsledky VZ
19. zasedání 14. srpna 2018
- novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově - vyhlášení VZ
- IS Husitská - Vítězná, Sokolov, III. etapa - ul. Roháčova
- Krejcarová lávka - TDI - vyhlášení VZ
- udělení pokynu k postupu při převzetí zaměstnanců a aktivit subjektu ZDRAPOSO, z. s.
- dodávka antivirového SW - vyhlášení VZ
- zimní stadion – výměna osvětlení nad ledovou plochou - vyhlášení VZ
20. zasedání 21. srpna 2018
- novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově - vyhlášení VZ, zrušení
- novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově - výběr TDI a koordinátora
BOZP - vyhlášení VZ, zrušení
21. zasedání 4. září 2018
- zápis do kroniky města za rok 2017
- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2018 - č. RO180005
- licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl
- darovací smlouva s Karlovarským krajem o darování digitálního povodňového plánu ORP
Sokolov a technického vybavení povodňové komise ORP
- lesní hospodářský plán od 01. 01. 2019
- převod podílu ve Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. ze společnosti Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s. na společnost VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.
- provoz autobusového terminálu Sokolov od 01. 01. 2019
- snížení rozpočtu "Plánu oprav komunikací pro rok 2018"
22. zasedání 18. září 2018
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- strategický plán rozvoje sociálních služeb města Sokolov 2019 – 2023
- žádost o dofinancování služby Nízkoprahové denní centrum - Pomoc v nouzi, o.p.s.
- smlouva o společném postupu při zajištění dopravní obslužnosti - město Sokolov, město
Březová, obec Dolní Rychnov, obec Lomnice, obec Citice, městys Svatava a obec Těšovice
23. zasedání 2. října 2018
- schválení dotací (grantů) na rok 2018 - jednotlivé akce čtvrtého čtvrtletí roku 2018
- žádost o vytvoření společného školského obvodu - obec Josefov
- smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování
digitalizovaných fotografií a podpisů
- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2018 - č. RO180006
- komplexní pozemkové úpravy k.ú. Staré Sedlo u Sokolova - soupis nároků
- dodatek č. 24 ke smlouvě o závazku veřejné služby a žádost společnosti Autobusy Karlovy
Vary, a.s. o prominutí podnájemného za dopravní terminál Sokolov
- zřízení příspěvkové organizace města Sociální služby Sokolov, p.o. se sídlem Sokolov,
Komenského 113 - schválení zřizovací listiny
- útulek pro kočky Sokolov, areál SOBYT Sokolov - vyhlášení VZ
24. zasedání 16. října 2018
- plán zimní údržby místních komunikací v období 2018/2019
- novostavba vítacích tabulí v ul. Chebská a Stará Ovčárna - vyhlášení VZ
- smlouva o rozšířené technické podpoře GisOnline
- kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 27. 8. 2018, čj. 30A 14/2017-80
- jmenování ředitele Městského domu kultury Sokolov, příspěvková organizace
- plán inventur pro rok 2018
25. zasedání 30. října 2018
- žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2018 - č. RO180007
- městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov - vyhlášení VZ
- útulek pro kočky Sokolov, areál SOBYT Sokolov - výsledky VZ
- benefiční koncert Hudby Hradní stráže a Policie České Republiky - předání výtěžku ze
vstupného
3a zasedání 12. prosince 2018
- vyhlášení ankety Osobnost města Sokolova 2018
- veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů Městské policie Sokolov
- smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou, dopravce:
LIGNETA autobusy, s.r.o.
- výpověď nájemních smluv - areál depa
- darovací smlouva - 21 ks pamětních žulových desek, dárce: Velvyslanectví Ruské federace
4a zasedání v mimořádném termínu 19. prosince 2018
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- žádost o udělení výjimky ze směrnice "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Sokolov" ve věci nákupu služebního vozidla

Zastupitelstvo města Sokolova
Zastupitelstvo se v roce 2018 sešlo celkem jedenáctkrát, přičemž tři zasedání byla
v mimořádném termínu a další tři, jedno z toho ustavující, se konala již v novém složení po
komunálních volbách.
Termíny jednání zastupitelstva
25-2018
9. ledna 2018
26-2018
8. února 2018
27-2018
22. března 2018
28-2018
17. dubna 2018
29-2018
17. května 2018
30-2018
28. června 2018
31-2018
28. srpna 2018
32-2018
20. září 2018
Ustavující zastupitelstvo 5. listopadu 2018
1-2018
5. listopadu 2018
2-2018
12. prosince 2018
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 2018
Město Sokolov bylo v roce 2018 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 osmi svazků a sdružení. Hodnota majetku města činila k 31. 12. 2018 3 126 753 000,Kč.
V průběhu fiskálního roku 2018 bylo schváleno devět úprav rozpočtu a konečný objem
upravených rozpočtovaných příjmů dosáhl výše 622 213,8 tis. Kč, objem upravených
rozpočtovaných výdajů pak činil 948 656,4 tis. Kč. Výsledkem plánované bilance města na
fiskální rok 2017 bylo záporné saldo ve výši 326 442,6 tis. Kč. Vzniklý schodek hospodaření
byl vyrovnán finančními prostředky města z minulých let. Financování potřeb města bylo
v průběhu roku 2018 zajištěno z vlastních zdrojů bez úvěrového zatížení. Rozpočtové
hospodaření města skončilo roku 2018 přebytkem ve výši 40 956,9 tis. Kč. Objem příjmů
dosáhl hodnoty 621 396 tis. Kč a výdaje byly čerpány v úhrnné výši 580 439,1 tis. Kč.
Zlepšený výsledek hospodaření (rozdíl mezi plánovaným a skutečným výsledkem
hospodaření) byl ve výši 367 399,5 tis. Kč. Výrazná disproporce se promítla v oblasti výdajů,
které byly čerpány pouze ve výši 61 % ročního plánovaného objemu. Část prostředků
z plánovaného přebytku hospodaření za rok 2018 již byla zapojena při schvalování rozpočtu
na rok 2019, další část byla použita na dofinancování akcí, které pokračují v roce 2019, a
zbývající část byla převedena do rezervy roku 2019.
Struktura příjmů:
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Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

398 289 tis. Kč
134 778,8 tis. Kč

Kapitálové příjmy

14 979,4 tis. Kč

Dotace

73 348,8 tis. Kč

Příjmy celkem

621 396 tis. Kč

Nejvýraznější podíl na příjmech města tedy tvořily daňové příjmy (64 %). Minimálně byly
zastoupeny kapitálové příjmy (2 %) z prodeje majetku města. Ve srovnání s obdobím roku
2017 došlo ke zvýšení objemů běžných příjmů o 36 546,3 tis. Kč. Na meziročním nárůstu
celkových příjmů se podílely daňové a nedaňové příjmy, naopak kapitálové příjmy 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 2018 činila 64 % příjmové části rozpočtu. Vybrané daňové příjmy
se oproti roku 2017 zvýšily o 12,3 %. Nejvýraznější meziroční nárůst se v rozpočtu projevil
podobně jako v loňském roce u inkasa daňových příjmů sdílených se státním rozpočtem (12,1
%), zejména u inkasa DPH (+25 064,6 tis. Kč). Meziroční vysoký růst byl zaznamenán
rovněž u daně z příjmů fyzických osob placené plátci (+10 087,9 tis. Kč) a u daně z příjmů
fyzických osob vybíraná srážkou (+831,6 tis. Kč). Naopak neplnění se promítlo u daně
z příjmů právnických osob (-1 508,3 tis. Kč) či u daně z příjmů fyzických osob placená
placené poplatníky (-598,1 tis. Kč). Zvýšení příjmů přinesly taktéž poplatky v oblasti
správních poplatků, kde byl rozpočet překročen o 639,1 tis. Kč, zejména u odboru dopravy a
odboru správních agend.
Růst (5 %, tedy 6 742, 9 tis. Kč.) zaznamenaly i příjmy nedaňové, z nichž největší část
odvedly společnosti zřizované a vlastněné městem, konkrétně Sokolovská bytová, s. r. o. a
SOTES. Meziroční pokles byl naopak zaznamenán u příjmů kapitálových (-4 663,8 tis. Kč),
což bylo ovlivněno jednorázovými příjmy přijatými v roce z roku 2017 (zejména prodej
dluhopisů a přijetím finančního daru od společnosti Sokolovská uhelná a. s.). Růst pak byl
zaznamenán u dotací (transfery), oproti roku 2017 o 6 %.
Struktura výdajů:
Běžné (provozní) výdaje
Kapitálové (investiční) výdaje
Výdaje celkem

487 156,3 tis. Kč
93 282,8 tis. Kč
580 439,1 tis. Kč

Výběr z běžných (provozních) výdajových položek města Sokolov:
Odbor sociálních věcí

3 682,7 tis. Kč

Odbor správy majetku

29 809,5 tis. Kč
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Odbor stavební a územního plánování

260,7 tis. Kč

Odbor školství a kultury

1 279,2 tis. Kč

Odbor finanční

16 312,5 tis. Kč

Odbor rozvoje města

27 944,5 tis. Kč

Odbor životního prostředí

347,1 tis. Kč

Odbor dopravy

93,2 tis. Kč

Městská policie

24 560,4 tis. Kč

Odbor kanceláře tajemníka

20 706,9 tis. Kč

Úsek personalistiky

103 419,1 tis. Kč

Odbor právní a živnostenský úřad

1 139,4 tis. Kč

Příspěvkové organizace
Společnosti s ručením omezeným

79 388,7 tis. Kč
178 212,6 tis. Kč

Oproti rozpočtu na rok 2018 dosáhla celková výše výdajů úspor 368 217,3 tis. Kč, tedy
výdaje tvořily 61 % plánované výše. Výrazný podíl na úspoře měla nečerpaná rezerva ve výši
242 mil. korun, která byla převedena do roku 2019 jako další zdroj financování. U některých
akcí došlo k úsporám z důvodu návaznosti na výběrová řízení nebo z důvodu posunutí
realizace do roku 2019.
Dne 12. prosince 2018 byl Zastupitelstvem města Sokolov schválen schodkový rozpočet
pro rok 2019, jehož příjmová část činí 633 484,2 tis. Kč, výdajová část činí 948 896,6 tis. Kč.
Výsledkem rozpočtové bilance fiskálního roku 2019 je záporné saldo ve výši 315 412,4 tis.
Kč, které bude vyrovnáno zapojením vlastních finančních zdrojů města z přebytků
hospodaření minulých let.
Mezi investiční priority na rok 2019 zařadilo město novostavbu pobytového zařízení v ulici
Sokolovská, přestavbu budovy ZDRAPOSO na byty, stavební úpravy komunikací, přestavbu
domů na Starém náměstí na městskou knihovnu, opravy školských zařízení, oprava šaten
zimního stadionu či přípravu pozemků pro stavbu rodinných domů v lokalitě bývalých
kasáren u sídliště Vítězná.

III. Rozvoj města, stavební činnost
Přechod pro chodce u Dolního Rychnova
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Především těm, kteří chodí do práce či do školy z Dolního Rychnova do Sokolova či opačně
udělal radost nový osvětlený přechod pro chodce i s ostrůvkem na komunikaci II/210, která je
přivaděčem k dálnici D6. Na realizaci za zhruba 1,1 miliónu korun se finančně podílelo město
Sokolov, obec Dolní Rychnov a Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Místo
bylo léta velmi nebezpečné, lidé tu přebíhali vozovku za plného provozu, naštěstí vážná
nehoda se zde nestala. Přejít celou silnici tak nyní bude o mnoho bezpečnější. Na stejné silnici
o pár stovek metrů výše je další nebezpečná křižovatka, konkrétně u čerpací stanice ONO. Ta
však zatím na bezpečný přechod čeká.
Úpravy v ulicích Spartakiádní a Marie Majerové
Na sídlišti Vítězné proběhla v roce 2018 další etapa revitalizace celé lokality. V únoru
začala druhá etapa stavebních úprav v ulici Spartakiádní s opravami komunikace, chodníků a
přilehlých ploch. Kvůli dodatečným úpravám podzemních inženýrských sítí došlo k mírnému
zdržení, stavba si nakonec vyžádala takřka 12 milionů. Další úpravou byla výsadba nové
zeleně, osazení nového osvětlení a mobiliáře za zhruba 5 milionů. Upraven byl i samotný
střed sídlištního náměstí před prodejnou potravin. Nevzhledná a nevyužitá plocha uprostřed se
proměnila v malé náměstíčko se zelení. Plochu tvoří velkoformátové dlaždice, záhony s
okrasnými rostlinami a došlo i k výsadbě stromů. Poslední etapa úprav je naplánována na rok
2019. O dotaci zhruba 7 miliónů korun se město rozhodlo zažádat státní Fond rozvoje
bydlení.
Pracovalo se také v ulici Marie Majerové. Vzniklo zde 50 nových parkovacích stání, byla
upravena stávající stání, vznikl bezbariérový přístup pro pěší, upravily se travnaté plochy a
vybudovalo nové veřejné osvětlení, vše za 5,7 milionů korun.
Úpravy nábřeží Petra Bezruče
Dlouho očekávanou rekonstrukcí prošlo také nábřeží Petra Bezruče u Lobezského potoka.
Zde byly napřed pokáceny staré stromy, jejichž kořenový systém dlouhodobě deformoval
vozovku, silniční obruby a narušoval betonovou stěnu povodí, a dočasně zrušena parkovací
místa, jež byla nahrazena několika desítkami míst na náměstí Budovatelů. Plánované úpravy
zahrnovaly položení nového povrchu komunikace a chodníků, vybudování 35 nových
parkovacích míst a výsadbu nových stromů. Vše za 12 miliónů korun. Práce započaly v dubnu
a hotovy měly být v srpnu. Firma však termín nesplnila, za což jí byly vyměřeny sankce ve
výši takřka půl miliónu. Nesplnění termínu také narušilo zářijový program Hornické pouti.
Práce byly hotovy až v listopadu, jako poslední byly vysázeny nové dřeviny. Dočasné
parkování na náměstí Budovatelů zůstalo, jen se o něco zmenšil počet míst, na celkových 42.
Město v budoucnu počítá v těchto prostorech s vybudováním parkovacího domu.
Nová podoba kruhových objezdů
Vedení města Sokolova se počátkem roku rozhodlo, že zkrášlí několik kruhových objezdů
na teritoriu města. Týkalo se to kruhových křižovatek na Vítkově směrem do města, u výjezdu
směrem do Lokte, u nového obchvatu za gymnáziem a u městského úřadu. Kruhové objezdy
měly být osazeny monumenty symbolizující hornickou historii města nebo charakterizovat
město samotné. U Vítkova tak byly umístěny hornické vozíky, které město získalo od
společnosti Sokolovská uhelná a.s. darem. Křižovatka u gymnázia byla osazena dřevěnou
plastikou sokola a kruhový objezd směrem na Loket byl v září osazen sochou svaté Barbory,
patronky horníků a jejím autorem je Artem Viktorovič Naumenko. Předpokládá se, že další tři
kruhové křižovatky by se dle finančních možností města upravovaly v následujících letech.
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Parkoviště K+R
Problém parkování, který trápí většinu obyvatel Sokolova, trápí samozřejmě i rodiče, kteří
denně vozí své děti do škol a školek a nemají kde bezpečně zastavit. Právě pro ně vznikla
nová parkoviště určená pro krátkodobé parkování, označena značkou K+R (z anglického Kiss
and Ride, česky Polib a jeď), jež byla v únoru a dubnu uvedena do provozu v ulici Maxima
Gorkého u ZŠ Rokycanova, před ZŠ Křižíkova v ulici Křižíkova a u školy v ulici Boženy
Němcové. V obou prvních případech vznikla 4 parkovací stání, ve druhém 2. Účelem těchto
parkovišť, která se začala osvědčovat, je jen krátké zastavení, vyložení dítěte a opětné
opuštění parkovacího místa. Město do budoucna počítá s rozšířením těchto stání i u dalších
škol. Osazené dopravní značky jsou doplněny dodatkovou tabulkou, která upřesňuje dny a
hodiny platnosti značky, aby bylo možné vyhrazená parkovací místa využívat mimo
stanovenou dobu ke standardnímu parkování.
Městská hromadná doprava - nový provozovatel
V roce 2018 skončila platnost smlouvy na provozování městské hromadné dopravy
v Sokolově, kterou s městem měla uzavřenou společnost Autobusy Karlovy Vary a. s..
V březnu navíc město se společností řešilo problém s navýšením částky o 1,5 miliónu korun,
kterou společnost za provozování požadovala a kterou město odmítlo ihned uhradit. Město za
poslední roky doplácelo na provoz MHD na 15 miliónů za rok. Několik měsíců se vedla
neustálá jednání. Vzešlo také několik návrhů či variant. První bylo nepožadovat tak značné
navýšení. Druhá varianta měla být o tom, že se zachová stávající stav a provozovatel navrhne
nejméně vytížené spoje, které by se zrušily. Nejednalo by se o linky, které jezdí ve špičkách.
Nový provozovatel měl vzejít z veřejné soutěže, ovšem s tou nemělo město zkušenosti, proto
její průběh svěřilo externí firmě. Přihlásily se dvě firmy, stávající dodavatel společnost
Autobusy Karlovy Vary, a.s. a také Ligneta, s.r.o. Na základě konkrétních kritérií, mezi
kterými bylo kromě ceny například stáří autobusů, komise nakonec vybrala společnost
Ligneta. Vítězná hodnota zakázky je 33 milionů korun ročně na příštích 10 let a jízdné
zůstane městu. Poražený uchazeč se sice proti výsledku tendru odvolal, ale nový provozovatel
přesto počal 1. září 2018 svou činnost.
Oprava nádražní budovy
Cestující vlakem i autobusem se v Sokolově konečně dočkali opravené nádražní budovy.
V listopadu Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dokončila práce a stavbu za 25 miliónů
předala do užívání. Slavnostního otevření nádražní budovy se zúčastnili také hejtmanka
Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová, místostarostové Karel Jakobec a Jan
Picka, nebo náměstek generálního ředitele SŽDC Mojmír Nejezchleb. Ve vytápěné
odbavovací hale cestující koupí jízdenku na vlak nebo autobus, využijí i bezbariérové WC a
orientovat se mohou pomocí elektronických informačních tabulí. Součástí stavby jsou také
nové rozvody elektroinstalace, bleskosvod, slaboproudé rozvody, stejně jako rozvody studené
a teplé vody a kanalizace. Plně bezbariérový je i přístup do veřejně přístupných prostor
železniční stanice. Výpravní budova má novou střechu, okna a je zateplená a vytápění v
čekací hale je podlahové. Komfort moderního cestování, na který město dlouhá léta čekalo, se
tak konečně podařilo zrealizovat.
Bytové domy u kina
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Dalším dlouholetým problémem města, který se roku 2018 alespoň částečně podařilo
vyřešit, byly chátrající domy v okolí kina Alfa. Několik let se vadla jednání s jejich
majitelem, libereckým podnikatelem Alexandrem Kendíkem, avšak jejich případný odkup
vždy ztroskotal na ceně, na které se obě strany nedokázaly dohodnout. Město se obávalo, že
domy skoupí spekulanti a obchodníci s chudobou a městu tak vznikne další problematická
lokalita. Naštěstí přišla pomoc od Sokolovské uhelné a. s., která za 30 miliónů domy
odkoupila a byla připravena jednat s městem o jejich využití. To se sice v roce 2018 ještě najít
nepodařilo, přesto do budoucna vypadá celá situace nadějně.
Duby a lípa k výročí republiky
Rok 2018 byl rokem řady výročí, především rokem oslav 100 let od vzniku Československa.
K tomuto výročí se v hlavě podnikatele Josefa Pelanta zrodil nápad nechat sto rodin z celého
Karlovarského kraje za částku 2 500,- Kč vysázet na břehu nově vznikající vodní plochy
Medard alej sto dubů. Organizátoři se dohodli s vlastníkem pozemku Sokolovskou uhelnou a.
s. a celá akce proběhla v sobotu 28. dubna. Duby byly zvoleny pro jejich odolnost v terénu
navážky okolo Medardu a menší potřebu zalévání. Vzniklá alej byla pojmenována jako Alej
přátelství. V samotném městě proběhla za účasti vedení města 22. května slavnostní výsadba
výroční lípy v parku u dolního rybníka v Husových sadech.
Město Sokolov ekologicky
Město Sokolov i v roce 2018 podporovalo moderní trend enviromentality a rozhodlo se
místním zahrádkářům rozdat zdarma 500 kompostérů o objemu 1 080 litrů. Zájem o ně však
nebyl takový, jaký se očekával, do konce října se jich rozdalo jen na 270, což nestačilo ke
splnění podmínek dotace, za kterou by kompostéry byly městem pořízeny se 75 % slevou.
V rámci ochrany přírody a šetrnosti k životnímu prostředí také tisíc domácností města
Sokolova bezplatně obdrželo třídicí sady v rámci akce města a autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, která měla za úkol podpořit a popularizovat třídění odpadů ve městě.
Tři barevné omyvatelné tašky, které je možné mezi sebou spojit suchým zipem, získali
obyvatelé s trvalým bydlištěm v Sokolově na městském úřadě. Od února roku 2018 mají
občané města Sokolova také možnost třídit použitý olej a tuky z domácností. Ve městě bylo
rozmístěno 5 nádob na použitý olej, a to na stanovištích u OD Ural, v ul. Zámecká, Alšova,
Spartakiádní, Karla Čapka a na parkovišti u Brány borců.
Nové desky se jmény obětí u památníku sovětských zajatců
Ruské velvyslanectví v České republice požádalo město Sokolov o možnost umístit u
památníku a hromadného hrobu sovětských zajatců z dob 2. světové války u hřbitova pamětní
desky se jmény všech zjištěných obětí zajateckého lazaretu, který byl umístěn v prostorách
bývalých kasáren na dnešním sídlišti Vítězná. Město Sokolov nemělo proti akci žádných
námitek, navíc s pomocí ředitele muzea Michaela Runda a kronikáře města zajistilo tablo
s více jak 800 fotografiemi zajatců a připravilo program pro hosty akce sestávající
z promítnutí filmu amerického vojáka a režiséra Samuela Fullera, který podmínky v lazaretu
na konci války natočil. Ruská strana zaplatila všechny náklady spojené s výrobou a umístěním
desek, a tak v pondělí 3. prosince mohly být v prostorách památníku u hřbitova slavnostně
odhaleny.
Úpravy vrchu Hard
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V roce 2018 probíhala druhá etapa úprav zarostlého území pod rozhlednou Hard. Celé
úpravy probíhaly na téměř 25 tisících metrech čtverečních a druhá etapa zahrnovala krajinné
úpravy zelených ploch a výkopové a zemní práce, dílčí práce spočívaly ve výškopisném a
polohopisném geodetickém zaměření na podkladě katastrální mapy vymezeného území.
Plocha budoucího lesoparku tak opět doznala celé řady pozitivních změn, které tuto
zanedbanou část města výrazně oživily. Opravy by se měla dočkat i hrobka právnické rodiny
Schusterů.
Domov pro seniory na místě 4. ZŠ
Po neúspěchu se získáním dotací na výstavbu domova pro seniory se zvláštním režimem na
místě zbourané školy v ulici Sokolovská rozhodlo v prosinci nové městské zastupitelstvo, že
město bude celou investici hradit ze svých prostředků. Jde o investici rozloženou do tří let. V
roce 2019 na stavbu uvolní město 50 milionů korun, ve dvou následujících letech pak 80 a 33
milionů korun. Předpokládané náklady se však možná díky veřejné zakázce sníží. Zařízení
bude poskytovat ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně, aktivizační činnosti, relaxační činnosti a další.
Úpravy objektu Zdraposo na malometrážní byty
Dlouho očekávané a slibované malometrážní byty se zahrádkou a drobnými službami jako
masér, ordinace dětského lékaře, tělocvična, společenský sál či pekařství se v nevyužívaných
částech objektu Zdraposo v Gagarinově ulici začaly konečně stavět. Financovat rekonstrukci
městského objektu si bude Sokolov sám. Dotační podmínky byly nevyhovující a velmi
omezující. Problémy mělo město i s projektantem. V podmínkách dotace byla například
dlouholetá udržitelnost projektu. Omezující byly podmínky i v případě výběru nájemníků,
kdy dotační program neumožňoval bydlení pro mladé rodiny, ale jen pro seniory. Práce začaly
na podzim a realizace by měla být hotová na jaře roku 2019. Náklady dosáhnou zhruba 32
miliónů korun.
Sochy Evy Kmentové
Centrum města okrášlilo obnovené sousoší významné československé umělkyně Evy
Kmentové. Dílo bylo zhotoveno roku 1961 u tehdy nově postaveného hotelu Ohře a na
realizaci dvojice soch, které zobrazují alegorii Pohostinství, spolupracovali i manžel Evy
Kmentové významný sochař Olbram Zoubek, sochař Miroslav Vajchr a architekt hotelu Ohře
Vladimír Urbanec. Roku 2002 však odtud bylo dílo kvůli špatnému stavu odvezeno a
deponováno v areálu firmy Sotes. Za podpory vedení města a příslušného odboru byla
společně nalezena cesta k restaurování soch a sochy našly svůj nový domov vedle kruhového
objezdu u městského úřadu.
Návštěvy politiků
Sokolov nebyl v roce 2018 cílem příliš mnoha politiků působících na celostátní úrovni,
přestože jde o oblast, která si v mnohém jistě pozornost zaslouží a jejíž problémy se bez
pomoci státu řešit nedají. Prakticky jedinou významnou návštěvou bylo dubnové výjezdní
zasedání vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem na území Karlovarského kraje. Kraj
navštívili kromě premiéra ministryně financí, ministři životního prostředí, vnitra, průmyslu a
obchodu, dopravy, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy. Dále ministryně práce a
sociálních věcí, ministryně pro místní rozvoj a ministr kultury. Místní politici v čele
s hejtmankou Janou Mračkovou Vildumetzovou upozornili členy vlády na celou řadou
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palčivých otázek kraje, především na stále nedokončené spojení s Prahou pomocí dálnice D 6,
na klesající počet obyvatel, nejnižší platy, problematickou strukturu vzdělanosti, přibývání
seniorů či strukturální postižení kraje či dopravu. V Sokolově navštívili 16. dubna členové
vlády budovu kláštera, kde s místními politiky dále debatovali o specifických problémech
města, jako je odliv lidí, obchod s chudobou, příspěvek na péči, financování měst a obcí,
byrokracie státního aparátu či nedotažené zákony. Starosta Jan Picka kromě jiného požádal o
vládní podporu projektu automobilky BMW, která nedaleko města plánuje budování
testovacích hal a má nabídnout stovky pracovních míst. Starosta dále hovořil o zavedení
opatření obecné povahy, které kvůli rostoucímu obchodu s chudobou omezilo podporu v
hmotné nouzi. Ministryně práce a sociálních věci Jaroslava Němcová avizovala zavedení
systémových změn, například místní šetření úředníků v terénu, i přípravu novely, která by
upravovala výše nájemních cen a souvisejících služeb. Vládní činitelé si následně vyslechli a
zodpověděli připomínky k nutnosti zefektivnění státní správy, památkové péči, související
administrativě a financování, prevenci kriminality a k dalším oblastem.

IV. Kulturní život
Organizátory velké většiny kulturních akcí v roce 2018 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 rámci
výstav a expozic v roce 2018 celkem 11 258 návštěvníků (o více jak 2 000 více než v roce
předešlém), štolu v Jáchymově 10 060, důl Jeroným 6 181 a krásenské hornické muzeum
4 909 návštěvníků. Ve všech případech se jedná o zvýšenou návštěvnost oproti roku
předešlému. Celkem v roce 2018 navštívilo pobočky muzea 34 872 návštěvníků.
I v roce 2018 probíhaly další úpravy muzea a jeho expozic. Proběhla rekonstrukce vstupní
chodby, schodiště a sociálního zázemí expozice. Hlavní prioritou muzea byly úpravy
podzemních prostor, kde bude vystaven ve stálé expozici tzv. Sokolovský poklad a současně
se návštěvníkům ukáží zbytky hradu ze 13. století, který na místě zámku stával. Také budou
návštěvníci moci zhlédnout objevené nápisy vězňů z 16. a 17. století a také nejspíš jedinou
zachovanou renesanční koupelnu. Prostory a projekt si byla v Sokolově prohlédnout v březnu
i hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Muzeum zažádalo kraj i město Sokolov
o dotaci a na podzim tak druhá etapa stavebních prací ve sklepení sokolovského zámku
začala.
Muzeum připravilo pro své návštěvníky i v roce 2018 celou řadu zajímavých akcí. Bylo to
například několik oblíbených exkurzí a vlastivědných vycházek, které většinou organizovali
muzejní přírodovědci Jaroslav Michálek a Petr Uhlík a které takřka všechny proběhly
v červnu či září. 10. června to byla vycházka ke dni zámeckých parků za pozoruhodnými
stromy zámeckého parku Kynžvart, 16. června se účastníci vydali zkoumat květy Ohře z raftů
mezi Nebanicemi a Šabinou. Dalšími cíli červnových vycházek byly lišejníky bečovské
botanické zahrady či Národní památková rezervace Rolavská vrchoviště. V září se zájemci
mohli podívat na vrch Tisovec u Kraslic, vypravit za zajímavými stromy do
františkolázeňských parků či taktéž za pozoruhodnými stromy zámečku Favorit.
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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, šest komentovaných prohlídek stálé expozice v Hornickém muzeu Krásno za
účasti vedoucích Jiřího Berana a Antonína Bartáka, komentované prohlídky stálé expozice
v Sokolově či příležitostných výstav a přednášky k osmičkovým výročím na Střední
živnostenské škola Sokolov a Základní škole Lomnice.
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. Tyto programy
navštívilo spolu s výstavami celkem 2 119 žáků a studentů.
Součástí činnosti muzea byla v roce 2018 jako vždy i řada výstav, jež muzeum
uspořádalo. V lednu končila výstava dětského brněnského muzea „Jak se rodí večerníčky“
z tvorby kreslených a loutkových filmů a také proběhla výstava výtvarníka ze Starého Sedla
Jana Janouda s názvem „Štětcem a dlátem“. Od března do dubna se mohli zájemci kochat
výstavou zápalkových nálepek se sbírky Romana Pleiera, následně muzeum připravilo
výstavu oděvů a módních doplňků z přelomu 19. a 20. století ze sbírky Mileny Drtinové
s názvem „Zpět o sto let“. Od července do října pak proběhla autorská výstava k významným
„osmičkovým“ letopočtům naší historie s návazností na sokolovský region pod názvem
„Sokolovské osmičky“. Výstava připomněla události 30 leté války, dále události roku 1758,
kdy přepadly pruské oddíly Sokolov, Kynšperk a Chlum, následoval revoluční rok 1848, rok
vzniku samostatné republiky 1918, rok 1938 a pokus o henleinovský puč, dále rok 1948
spojený nejen s únorovými událostmi, ale také s přejmenováním Falknova na Sokolov a rok
1968, tedy vpád vojsk Varšavské smlouvy v čele s armádou Sovětského svazu.
Muzeum připravilo pro řadu zájemců také tradiční cyklus přednášek v rámci tradičního
přednáškového cyklu. V lednu opět potěšil desítky zájemců svou přenáškou Petr Rojík, jenž
představil město Kraslice v souvislosti s těžbou kovů v minulosti, v únoru představil Vladimír
Rozhon cestovatele Aloise Musila a v březnu pak vyprávěl Rudolf Tomíček o Vojenském
výcvikovém prostoru Prameny, o kterém napsal v minulosti i knihu. Následovalo několik
přednášek s cestovatelskou tematikou. V březnu představil Jaromír Novák krásy a památky
západní části Sicílie, v dubnu Jiří Klůc pamětihodnosti jižní Francie, v červnu Romana
Beranová vyprávěla o dalších cestách po Německu a v listopadu opět Jaromír Novák
představil krásy Toskánska. Mezitím si muzeum dvěma přednáškami připomnělo významná
výročí a události moderních českých dějin, konkrétně přednáškou kronikáře Vladimíra
Bružeňáka o době září 1938 na Sokolovsku a Vladimíra Rozhona, jenž připomněl cestu ke
vzniku samostatné Československé republiky.

Městská knihovna Sokolov
Městská knihovna, která v roce 2018 nadále sídlila v prostorách sokolovského zámku,
uvítala tento rok celkem 42 494 návštěvníků, což je o takřka 1 300 méně než v roce
předcházejícím. Trend menšího počtu návštěvníků tak pokračoval, i když byl mnohem menší
než v roce 2017. Zmenšil se i počet registrovaných čtenářů, oproti roku 2017 o necelých 600
na celkových 2 239. Z nich bylo 470 dětí, což je také propad oproti minulému roku skoro o
250. Počet výpůjček činil 98 566, z toho v dětském oddělení 8 965.
Oddělení pro dospělé čtenáře připravilo pro zájemce celkem 134 akcí, které navštívilo
2 391 návštěvníků. Jednalo se například o tradiční cyklus přednášek a besed z regionu
spojených s občasnými výlety. V lednu povídal Jan Matějů o sopkách Doupovských hor,
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v únoru architekt Lubomír Zeman ukázal zájemcům specifické architektonické styly českoněmeckého pohraničí, v březnu chodovský historik Miloš Bělohlávek rozprávěl o zvonech a
zvonicích Sokolovska, v květnu pozval botanik Petr Krása zájemce na exkurzi za pěnovci na
starou výsypku a v červnu provedl Petr Rojík účastníky Hartoušovem a Chlumem Sv. Maří.
Mimo tyto regionální přednášky a výlety proběhla řada dalších zajímavých besed a přednášek,
zejména v cyklech „Alternativní životní styl“, „Historie“, „Cestování“, „Sci-fi a fantasy
s Michalem Březinou“ či besedy o zajímavých knihách s celostátními či regionálními autory.
Celkem se v prostorách knihovny uskutečnilo takových 36 přednášek, 9 besed nad
zajímavými knihami světových autorů a 5 besed s autory regionálními. I v roce 2018
pokračovala pravidelná setkání přátel filozofie, kteří se každé poslední pondělí v měsíci
(kromě prázdnin) scházeli na posezení s Petrem Kašparem. Pokračoval také cyklus besed s
lidmi, kteří navzdory zdravotnímu znevýhodnění žijí dál svůj život a dělají to, v čem vynikají.
Čtenáři též mohli zamířit do čítárny a studovny, kde bylo možno vypůjčit si 144 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 470 čtenářů, kteří si
vypůjčili 8 965 knih. Konalo se 262 akcí, kterých se účastnilo 5 291 návštěvníků. V průběhu
roku se vždy jednu středu v měsíci (kromě letních prázdnin) konalo tradiční kreativní
vyrábění, tzv. „Vyrábění pro šikulky“, které se zúčastnilo celkem 98 dětí. Děti například
vyráběly zvířátka z papírových koulí, vzducholoď na prázdninové cestování, čarodějnický
klobouk a masku, rámeček na prázdninovou fotografii či betlém z květináčků. V období
velkých prázdnin se pak vyrábělo každý čtvrtek a na toto vyrábění si našlo cestu 40 dětí. Děti
zde vyráběly například prám na vodu, malovaly kameny nebo vyráběly draka. 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 byla 23 dětí, což
bylo o něco více než uplynulý rok.
V dubnu se na nádvoří zámku konalo opět tradiční „Probouzení broučků“, tentokrát
s vystoupením dětí z MŠ v Citicích a kouzelníka Kamila Burdy, jenž předvedl modelování
balónků. Na tuto akci navazovalo říjnové „Uspávání broučků“, kde doprovodným programem
byla interaktivní show malíře Adolfa Dudka a lampionový průvod. Při obou „broučkiádách“
děti symbolicky probouzely či naopak ukládaly k spánku přírodu zastoupenou broučky, kteří
přezimovali v prostorách knihovny. Na nádvoří zámku se také uskutečnila zářijová
charitativní akce ve spolupráci s Nadačním fondem Štěpánka s názvem Jak se Oříšek naučil
pomáhat.
Mezi další akce dětského oddělení patřilo například testování IQ ve spolupráci s Klubem
Mensa ČR či Mikulášské překvapení, kdy každý čtenář dětského oddělení, který si přišel
vypůjčit knihu 5. prosince, dostal od čerta a Mikuláše malý dárek. 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 29 čtenářů a do
krajského pak postoupili 2 sokolovští účastníci. Z dalších soutěží jmenujme literárněvýtvarnou soutěž „Já jsem tvůj člověk“ či květnový 12. ročník „Her bez hranic aneb
Knihovnice dětem“. Účast byla 150 dětských čtenářů ze 16 knihoven celého kraje a soutěžilo
se tentokrát na téma 100. výročí vzniku Československa. Čtyřčlenné sokolovské družstvo se
umístilo na 11. místě.
Knihovna také kromě svých oddělení a jejich akcí pořádala akce a programy pro všechny
další zájemce, jako byly například tři kreativní víkendové semináře, odpoledne s deskovými
hrami, řada akcí pro seniory, pro něž se konalo několik workshopů s výrobou drobných
předmětů či akce pro zdravotně znevýhodněné, pro které byla připravena také řada
workshopů, rozvoz knih, několik exkurzí, zážitkových akcí či čtení. Od roku 2010 existuje
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také u knihovny Dámský klub, kde bylo v roce 2018 zaregistrováno 41 členek a konalo se
celkem 10 setkání a besed se zajímavými hosty.

Městský dům kultury
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.
I v roce 2018 pokračovaly investice do modernizace všech pracovišť MDK. Investice
směřovaly do další obnovy interiérů Hornického domu či nových technologií. Jmenujme
například výměnu sedaček v divadle, novou oponu ve velkém sále MDK, rekonstrukci
takzvané Herny, rozšíření rezervačního systému pro nákup vstupenek či pokladních míst v
kině.
Jednou z hlavních kulturních akcí v prostorách MDK byla jako vždy divadelní
představení, jichž se tu v roce 2018 odehrálo celkem 21, z toho 10 v rámci předplatného.
Ostatní představení uspořádalo převážně Divadlo bez zákulisí či divadelní soubor
Konvalinky. Mimo předplatné do Sokolova zavítali herci i z jiných republikových divadel,
jejichž představení však nebyla zcela vyprodána, na rozdíl od zvýhodněného předplatného, o
které byl opět velký zájem a opět se MDK podařilo předplatné takřka vyprodat. Představení
navštívilo 5 726 diváků, což je o takřka 400 více než v roce 2017.
Tradiční akcí Divadla bez zákulisí bylo uspořádání přehlídky amatérských divadel
„Sokolovská čurda“ poslední zářijový víkend. Letos proběhl již 16. ročník a proběhlo 8
divadelních představení. Na programu byly Hrátky s čertem, Zázračné křeslo, Velké lhaní,
Analfabet, Obrazy mezilidských (vz)tahů, Inferno, Saturnin a Libusche. "Sokolovskou čurdu"
vyhrálo divadlo TYJÁTR z Horažďovic s komedií „Velké lhaní“, „Zlatého vrtíka Vaška
Junka“ získalo divadlo DOSTAVNÍK z Přerova s hudební performancí na motivy Dantova
Pekla.
Kromě divadelních představení uspořádal MDK 25 pořadů pro děti, které celkem
navštívilo 3 319 diváků. Oproti roku 2017 se jedná o mírné snížení počtu návštěvníků. Akce
navštívily zejména děti z 1. stupně základních škol.
MDK také uspořádal 12 koncertů, které navštívilo 2 000 posluchačů s průměrnou
návštěvností 167 zájemců. Koncerty se pořádají v divadle, Hudebním klubu „M“ a Klášterním
kostele sv. Antonína Paduánského.
Mezi nejzajímavější koncerty roku 2018 patřily koncerty Lenky Filipové, skupiny Malina
Band a skupiny Žalman a spol. Tradiční akcí s velkým zájmem byl koncert Hudby Hradní
stráže Policie ČR, jehož hostem byla tentokrát zpěvačka Kamila Nývltová, doprovodil ji
místní rodák Tomáš Savka.
Stěžejními akcemi MDK byly i tento rok celoměstské akce s dlouholetou tradicí. V únoru
se konal 26. reprezentační ples města Sokolova, kde mimo jiné vystoupili Big Band MDK
Sokolov, Leona Machálková, Těžkej Pokondr či DJ Smrž. V souvislosti s letošním 100.
výročím vzniku samostatné Československé republiky se letos nesl v duchu právě této doby.
24. dubna se v prostorách MDK opět konala tradiční akce Osobnost města Sokolova, která
letos byla věnována čtyřem konkrétním osobnostem, jež město svými počiny zviditelnily.
První oceněnou osobností byl Rudolf Havlík, úspěšný režisér a scénárista řady filmů, jako
Zejtra napořád, komedie Po čem muži touží nebo Pohádky pro Emu. Poslední zmiňovaný film
získal na festivalu v americkém Phoenixu cenu diváků. Dalším oceněným byl Luboš Vaněk,
primář dětského a novorozeneckého oddělení sokolovské nemocnice. Během jeho působení v
nemocnici došlo na dětském oddělení k mnoho změnám, jako například zřízení pokojů pro
doprovod dítěte nebo Rooming-in (poskytnutí nepřetržitého kontaktu novorozence s
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maminkou). Třetím oceněním byl gymnaziální profesor Vladimír Prokop, jenž se kromě
jiného věnuje se publikační činnosti, ve které se zabývá převážně tvorbou českých ilustrátorů
dobrodružné literatury a německo-českým uměním v západním pohraničí. Poslední oceněnou
byla žena, také pedagožka, konkrétně Petra Šišková, učitelka na základní škole v ulici
Rokycanova. Ta si svou cenu zasloužila aktivním přístupem k městu Sokolovu, například
projektem „Lavičky“, které tvořily děti s učiteli, rodiči, prarodiči a zdobí v jarním a letním
období naše město.
30. dubna 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, děti viděly čarodějnickou pohádku v podání pražské skupiny Divadlo M
Praha a večer vystoupila i známá skupina Alkehol.
25. a 26. května se v ulicích města odehrál třetí ročník obnoveného folkového festivalu
Sokolovský dostavník. Za vynikajícího slunečného počasí si diváci v prostorách před
Městským domem kultury, obchodním domem Tesco a na Starém náměstí mohli naplno
vychutnat skupinu Tuláci, Bankrot, Vopejkači, Roháči, Slávka Janouška a hlavní hvězdu
festivalu Františka Nedvěda.
Jednou z hlavních letních atrakcí v Sokolově je série akcí s názvem „Sokolovské kulturní
léto“. To 7. června odstartovalo koncertem Big Bandu MDK Sokolov. 17. června se
pokračovalo tradiční a oblíbenou akcí Den s cyklostezkou Ohře, jež se přesunula na Staré
náměstí. Událost, na které se sešlo kolem tisícovky lidí, nabídla odborné přednášky na téma
bezpečnost na kole, přehlídky cyklistických potřeb i kulturní program. 22. až 23. června se
konala tradiční akce Hurááá prázdniny a oblíbený Sokolovský ¼ maraton. V areálu Bohemie
začal již v pátek hudební program, kde se představila kapela ze ZUŠ Kolband, karlovarský
Greyhound a poprockové seskupení Shoe Cut. V sobotu pak začal hlavní program. Na
nejmenší čekal v areálu Bohemia Sokolníček se svou Cestou do pohádky, k němuž vedlo
deset zábavných stanovišť, po jejichž zdolání děti čekala nejen sladká odměna. Přes den hrála
k poslechu Hudba Hradní stráže a Policie České republiky. V sobotu dopoledne byl na hřišti v
areálu ISŠTE odstartován již 5. ročník Sokolovského ¼ maratonu. Nejlepšího času dosáhl
Jakub Coufal z WITTE bike teamu, jenž 10 kilometrů zdolal za 34 minut a 20 sekund, mezi
ženami pak vyhrála s časem 41 minut a 48 sekund Štěpánka Brožová z téhož týmu. Po
skončení čtvrtmaratonu byl na Starém náměstí odstartován jako novinka Barevný běh,
tříkilometrový zábavný běh, jehož trasa vedla centrem města Sokolov, byla doprovázena
bubeníky, DJ‘s a zakončena hromadnou afterparty pod pódiem v cíli na Starém náměstí.
Večer pak na Bohemii zahrál jazz-rockový Funky Monx, zpěvák Jakub Děkan a česká
legendární skupina ŠKWOR. Celá akce byla ukončena mezinárodní soutěží ohňostrojů pro
zúčastněné týmy z Česka, Slovenska, Polska a Německa.
20. července vystoupil v rámci kulturního léta na Starém náměstí známý umělec Ben
Cristovao, jehož program doprovodila dance crew Beat Generation a předkapela Těžko soudit
motýla. 11. srpna se v areálu Michal konalo setkání rockových kapel, Beach Party 2018. Toto
setkání proběhlo v jiném termínu, než dřívější klasická Rock Beach, která se nesetkávala
s přílišnou návštěvností. Letos zájemcům zahrály skupiny Skavare z Konstantinových Lázní,
Grand Tete z Mariánských Lázní, punk-rocková kapela ze Sokolova Eternal Fire, plzeňská
Chuť a sokolovský DJ Jimmy Louder. Tento den zároveň proběhl na Michalu Český pohár
v triatlonu.
Poslední akcí kulturního léta bylo na konci srpna vystoupení hudebních kapel v rámci
jednodenního festivalu Ekompilace Tour. Vystoupily zde kapely jako legendární kapela Buty,
skupina Holden či kapela Echonaut.
Očekávanou a velmi navštěvovanou akcí byla tradičně Hornická pouť, která se konala v
sobotu 8. září. V programu nechyběla spousta dobré hudby, stánků, atrakcí, historický jarmark
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ani přehlídka národnostních kultur. Sobotnímu programu předcházel v pátek Hornický ples v
souvislosti s XXII. Setkáním hornických měst a obcí. Starosta Jan Picka ten večer převzal od
Sdružení hornických a hutnických spolků ČR mimořádné ocenění Český permon 2018. Toto
vyznamenání městu spolek udělil za úctu a šíření hornických tradic, včetně poskytnutí zázemí
pro setkání, které do města přivedlo horníky z Polska i Německa. Hornickou pouť pak
v sobotu zahájil hornický průvod městem, jenž dorazil na náměstí Budovatelů, kde proběhlo
slavnostní stužkování a předávání pamětních listů. Zde pak pokračoval program v rámci Dne
s armádou České republiky, kde nechybělo tradiční oceňování válečných veteránů a přelet
stíhaček gripen.
Před Hornickým domem vystoupilo několik tanečních skupin, dechový orchestr, se svým
bandem zahrál zpěvák, skladatel a textař Michal Hrůza a večer vystoupila na hlavním pódiu
zpěvačka Bára Basiková. Program na náměstí Budovatelů zakončila slovenská vokální
skupina Fragile složená ze známých osobností, jíž je například i Soňa Norisová. Za Městským
domem kultury po celé odpoledne prezentovaly svou práci Policie České republiky a
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, na Starém náměstí se představily národnostní
menšiny, které si pro návštěvníky připravily tradiční taneční ukázky i pokrmy z národnostních
kuchyní. Návštěvníci dále mohli zhlédnout výstavu Dobrota Karlovarského kraje či možnost
vyrobit si pod profesionálním dohledem vlastní výrobky z kovu v putovní kovárně. Na
nábřeží Lobezského potoka bylo umístěno folkové pódium, které tento rok přivítalo kapely
MHS, Naden, Trepka, 4R, Pepa Štross nebo třeba Drsná žízeň.
V areálu Bohemia byl učiněn další pokus o pokoření rekordu v rámci světového dne shybu,
dále 2. ročník otevřeného turnaje ve Streetballu či se zde prezentovala technika Armády
České republiky, která představila i dynamickou ukázku vrtulníku a specialisté záchranné a
výsadkové služby rovněž seskoky. Ani zde nechyběl kulturní program. Na rockovém pódiu
vystoupily skupiny Stan & Tony revival, sokolovští Liberate nebo Hand Grenade z Písku.
Večer se představila kapela s multiinstrumentalistou Viktorem Dykem a vše zakončil
ohňostroj, který byl tento rok věnován 100. výročí založení Československa.
Posledními většími akcemi, které MDK uspořádal, byly oslavy Adventu a Vánoc. V neděli
2. prosince se na Starém náměstí konalo tradiční rozsvěcení vánočního stromku. Na pódiu
nejprve vystoupily děti z mateřských škol, poté došlo za doprovodu světlené a ohňové show k
rozzáření stromku a vzápětí vystoupila kapela Ready Kirken. Pro sportovce byl připraven
oblíbený adventní běh, jenž účastníky zavedl šestikilometrovou trasou až na arboretum
Antonín. V klášterním kostele pak nakonec zazněly tóny Kouzelné flétny v podání Jana
Ostrého. Na druhou adventní neděli, tedy 9. prosince, byl přichystán oblíbený Průvod čertů.
Do Sokolova zavítalo více jak 250 čertovských masek z celé České republiky i ze zahraničí.
Zahájení průvodu doprovodily skupiny Bohemian Marching Band a Drum band Františka
Zemana. V pět hodin odpoledne pak průvod začal, a sice ze dvou směrů, od Hornického domu
Budovatelů a od Základní umělecké školy. Všechny návštěvníky také kromě čertů bavily
rock-popová kapela Viktor Dyk & WAW na náměstí Budovatelů a symfonic-rocková skupina
End of Scream na Starém náměstí.
Součástí vánočních oslav byl také již tradiční benefiční koncert Hudby Hradní stráže a
Policie ČR. Prvním pěveckým hostem byl rodák z Karlovarského kraje Tomáš Savka, který
zpěvem doprovodil dechový orchestr pod taktovkou dirigenta plk. Jiřího Kubíka. Slavnostní
večer se nesl především ve znamení předávání ocenění těm, kterým není lhostejno, co se
kolem nich děje. Prvním oceněným, který získal Medaili Za zásluhy, byl pan Jaroslav
Smetka. Pan Smetka je předsedou komise bezpečnosti a prevence kriminality města Sokolov
od roku 2010 do současnosti. Při své dlouholeté práci v komisi bezpečnosti a prevence
kriminality města Sokolova přispěl k bezpečnosti občanů města Sokolova. Druhým oceněným
tohoto večera byl MUDr. Jindřich Korbelář, lékař Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje, jenž při své dlouholeté práci přispěl k záchraně mnoha životů a zdraví
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občanů města Sokolova. Výtěžek z benefičního večera ve výši 49 050,- Kč byl společně se
sponzorským darem 20 000,- Kč od Vodohospodářské společnosti Sokolov, s. r. o. věnován
Klárce Wroblewské, jež trpí tzv. Rettovým syndromem. Druhou polovinu slavnostního večera
obohatila svým zpěvem také Kamila Nývltová. Finálový duet s názvem Byl by hřích
zazpívala spolu s Tomášem Savkou a ukončili tak benefiční večer plný hudby, poděkování a
pomoci.
Třetí adventní neděle pak byla ve znamení vzájemné pomoci. V prostorách MDK proběhl
charitativní jarmark, kde se prodávaly ruční výrobky z celé České republiky. Zakončením
dobročinného dne byl třetí adventní koncert v klášterním kostele, kterého se ujalo komorní
seskupení Smetanovo trio v sestavě klavír, housle a violoncello. Poslední adventní neděli se
na Starém náměstí konaly vánoční trhy a vše uzavřel poslední adventní koncert, na němž
zahrála česká kytaristka Věra Martinová a její band.
V prostorách MDK či za jeho přispění se též uskutečnilo několik zajímavých
samostatných akcí. Jednalo se například o květnové galapředstavení soubojů Gladiator
Championship Fighting, kam zavítala i hvězda okinawského karate Akihito Yagi, červnové
představení tanečních a divadelních souborů, které působí při Městském domu kultury, které
dostalo název „Bez tíže“ a bylo koncipováno jako rozlučka s podobou divadla v MDK před
rekonstrukcí sedaček, expozice fotografií Miroslava Müllera s názvem „Pozdní sběr“.
Tradiční akcí je také „Film Sokolov“, tedy říjnový filmový festival nekomerčních snímků
především pro filmové fanoušky. Letos se festival konal s podtitulem „Svatba“. V jeho rámci
byly promítnuty filmy jako Svatba polského režiséra Wojciecha Smarzowského, která
reprezentuje cynický pohled na společnost porevolučního Polska, dokument Eriky Hníkové
Nesvatbov, který mapuje život nezadaných třicátníků v zapadlé slovenské vesničce, film
Jacquese Demyho Oslí kůže, Lovec jelenů či Happy-End experimentátora Petera
Tscherkasskyho. Odborný program zaštítila přednáška docenta Zdeňka Uherka z Institutu
sociologických studií UK „Únosy nevěst v 21. století jako běžná praxe“, která navázala na
dokumentární snímek Hon na nevěstu zobrazující nekonvenční námluvy mladíků v
Kyrgyzstánu. Letošní novinkou bylo autorské čtení Lukáše Csicselyho, mladého scenáristy a
dlouholetého účastníka sokolovského festivalu. Nechyběl ani tradiční výlet s kronikářem V.
Bružeňákem, tentokrát na zámky Sokolov, Hřebeny a Jindřichovice.
K říjnovým oslavám 100. let vzniku republiky připravil MDK bohatý program. 28. října
mohli návštěvníci přijít do MDK na komentovanou prohlídku interiéru i exteriéru budovy,
kterou vedl ředitel Muzea Sokolov Michael Rund. Pedagog Vladimír Rozhon přednesl svou
přednášku se zaměřením na říjen 1918 a vpodvečer se konal koncert Sukova komorního
orchestru, který zahájil sbor loketských ostrostřelců střelbou z balkonu.
Součástí kulturního života podporovaného MDK jsou také taneční skupiny. Velmi
úspěšná skupina „Mirákl“ dosáhla dalšího ze svých úspěchů v květnu na Mistrovství ČR
České taneční organizace v Praze. Tanečníci skupiny si zde vytančili 12 krát titul Mistrů ČR a
5 krát titul vicemistrů. Navíc se jim podařilo v dětské kategorii již počtvrté za sebou získat
titul Mistr Mistrů, tedy ocenění, které v rámci závěrečného galavečera uděluje porota
sestavená jak z tanečních odborníků, tak z osobností z herecké, politické a sponzorské sféry.
Toto prestižní ocenění získala choreografie Místo pro každého. Stejné ocenění si vytančila i
choreografie juniorů Miráklu – Face 2 Face. V červenci pak tanečníci skupiny reprezentovali
na Dance World Cupu v Barceloně, odkud si přivezli zlaté medaile v kategorii modern malé
skupiny za choreografii Skryté souvislosti a 2. místo si v soutěži formací vytančila
choreografie Face 2 Face. V listopadu zazářili tanečníci skupiny na brněnském Dance Life
Expo Brno, největší přehlídce tance a sportu v ČR, a úspěšnou sezónu završila skupina
v prosinci, kdy na mistrovství světa v jazz a modern dance v Polsku získala titul Mistrů světa
v dětské věkové kategorii disciplíny jazz dance za vystoupení Muzikál. Stříbrné medaile si
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pak vytančily ve stejné disciplíně juniorské tanečnice za choreografii The greatest show a
stříbro přidala také výběrová malá skupina dětí opět v jazzu s vystoupením Doctor Jazz.
V roce 2018 slavily úspěch v různých soutěžích také další sokolovské taneční skupiny, a to
skupina Glamour Jany Anderlové a Beat Generation Romana Krátkého. Tato skupina uspěla
například v regionálním kole soutěže Taneční skupina roku 2018 v Plzni, dále na festivalu
Mia festival 2018 či se probojovala do finále Mistrovství Čech Czech Dance Masters v Praze.
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
V tomto odloučeném pracovišti MDK se v roce 2018 uskutečnila řada akcí, především šlo
o nejrůznější výstavy a koncerty. Výstavy byly zejména díky dotacím města Sokolov pro
občany zdarma. Výstavní program v roce 2018 zajišťoval pro Městský dům kultury kurátor
Josef Vomáčka. Výstavy regionálních autorů, výstavu sdružení FOS Sokolovsko a výstavu
vánočních stromečků zajistila dramaturgie MDK vlastními silami. V prostorách kláštera se
uskutečnilo 9 výstav, které navštívilo 3 514 návštěvníků.
Od konce ledna běžela měsíční výstava Ateliéru Jiřího Petrboka s názvem „Sokolovský
zázrak“, která představila výběr z prací studentů a absolventů ateliéru Kresby pražské
Akademie výtvarných umění, v březnu potěšila oko diváka Zuzana Kleinerová s výstavou
„Pavučina v nose“ a v dubnu hostil klášter unikátní výtvarnou výstavu "Algoritmus
modernismus" poděbradského konkretisty Aleše Svobody, který ve výstavních síních po celé
Evropě i v zámoří představuje své počítačové, proměnlivé, abstraktní struktury, v nichž se
zabývá vizuální sémiotikou a možností digitálního obrazu. Květen patřil v klášteře jedinečné
výstavě velkoformátových kreseb akademického malíře, grafika a virtuozního ilustrátora scifi Pavla Trnky z Plzně. Autor je znám jako zakladatel časopisu komiksu, ilustrace a kresby
Caves. Rozlehlé, zamlžené meditativní krajiny s fantastickými stroji, které čekaly na
návštěvníky, vytvořil Pavel Trnka uhlem, čímž výstavu propojil s prostředím krajin s
povrchovými uhelnými doly kolem města. Po červencové a srpnové výstavě Taťány
Vrobelové s názvem „Krajina západních Čech“ zavítala do klášterního kostela mezinárodní
výstava sklářů ze sklářských sympozií na Slovensku s názvem „Sklo je viac“. Výstava
představila nejlepší díla slovenských, českých i zahraničních sklářů ze sympozií v letech 1990
až 2015. V listopadu pak hostil klášter reprezentativní výstavu „Femme fatale“ fotografky
Petry Skoupilové z Prahy, která zobrazila neuchopitelnou náladu ženských vztahů v rámci
rodiny i milostných nálad, nadčasovost i prchavost konstelací založených na společných
genech, touhách a starostech, na dědičnosti krásy, inteligence a fantazie. Poslední výstavou
pak byla tradiční výstava vánočních stromečků
Z koncertů, které se v klášterním kostele uskutečnily, jmenujme zejména srpnový
galakoncert sopranistky Gabriely Beňačkové, legendy světové opery, tenoristy Jakuba Pustiny
a pianistky Marty Vaškové, doc. JAMU Brno. Jednalo se o unikátní projekt koncertního
vystoupení legendární sopranistky Gabriely Beňačkové, která více než 40 let reprezentuje
Českou republiku na nejprestižnějších operních scénách, jako je např. La Scala v Miláně,
Metropolitní opera v New Yorku nebo Vídeňská státní opera ve Vídni. Většina koncertů se
pak uskutečnila v období Adventů, jednalo se tedy o celkem 4 koncerty. První adventní neděli
čekaly na návštěvníky kláštera tóny Kouzelné flétny v podání Jana Ostrého, druhá adventní
neděle patřila v klášteře koncertu v podání kytarového virtuosa Lubomíra Brabce, třetí
adventní koncert byl ve znamení komorního seskupení Smetanovo trio v sestavě klavír,
housle a violoncello, v soboru 22. prosince mohli zájemci vyslechnout Vánoční mši Jana
Jakuba Ryby a nejznámější lidové melodie, které zazpíval amatérský sbor JenTak a poslední
adventní koncert měla v režii česká kytaristka Věra Martinová a její band. Na 25. prosince byl
naplánován poslední koncert v prostředí klášterního kostela, a sice zde vystoupili muzikáloví
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a divadelní zpěváci Ivana Korolová, Michaela Nosková, Petr Ryšavý a Otto Teuber, v jejichž
podání si návštěvníci užili tóny romantických filmových písní.
Celkem MDK Sokolov uspořádal v roce 2018 12 koncertů, které navštívilo na 2 000
posluchačů. Koncerty se pořádaly v divadle, Hudebním klubu „M“ a právě v klášterním
kostele sv. Antonína Paduánského.
3D Kino Alfa
Po modernizaci kina v minulých letech bylo v roce 2018 hlavním cílem zrychlení odbavení
zákazníků. Byl navýšen počet prodejních míst, s tím souvisel nákup nových počítačů,
monitorů, platebních terminálů, kas a zařízení baru. Jednou z nejzásadnějších změn, která má
pozitivní dopad pro návštěvníky kina, bylo zřízení druhé pokladny pro nákup vstupenek a
rozšíření další pokladny v prostorách baru. To, že toto rozšíření bylo správným rozhodnutím,
napovídalo už první promítání, kde byly v provozu nově zřízené pokladny. V kině zmizely
fronty jak u pokladny, tak u baru a pracovníci jsou schopni plně a včas obsluhovat všechny
návštěvníky, což čas od času v minulosti bylo při velkém náporu premiérových filmů
problémové. Návštěvníci měli zároveň možnost koupě vstupenek na internetu. Nadále kino
promítalo pro děti i seniory. Rozšířený víkendový provoz začínal v 11:00, poslední film ve
21:00, projekcí tak bylo realizováno pět až šest denně. Během července a srpna bylo
obnoveno víkendové promítání letního kina na koupališti Michal.
Počet návštěvníků kina a jeho akcí dosáhl počtu 50 169, tedy o více jak 8 000 více než
v roce minulém. Kromě klasických filmových představení se v kině Alfa a zdejší kinokavárně
konala v roce 2018 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 82 akcí, které navštívilo 1 842 diváků. Mezi akce
filmového klubu patří tradiční filmové víkendy, soboty a také vernisáže. Provoz letního kina
opakoval úspěch z minulých let. Uskutečnilo se celkem 15 projekcí, které navštívilo 845
diváků.
Z výstav připomeňme například červnovou fotografickou výstavu Iva Dankoviče s názvem
"Velmi křehká rovnováha". Autor prezentoval kolekci snímků, které zachycují instalace z
přírodních prvků, kamenů, kusů dřeva apod., které vytvořil v přírodě, či několik výstav „Staň
se pěstounem“. V nepravidelném cyklu výstav pod názvem „TADY JSEM“ představil
filmový klub tvorbu Jiřího Zágnera „Abstrakce ve fotografii“.
Z dalších akcí jmenujme například květnový křest knihy „Test tvojí trpělivosti“
úřadujícího mistra České republiky ve slam poetry Dr. Filipitche (vlastním jménem Filip
Koryta), která byla pokřtěna v sokolovském Alfa Music Club. Slam poetry se stává čím dál
oblíbenější a v sokolovském kině již jeho produkce pevně zakořenila.
V červenci zavítal do kina i karlovarský festival, konkrétně předpremiérou festivalového
snímku Mama Brasil, která přilákala více než sto návštěvníků. Akce proběhla ve spolupráci s
MFF, Karlovarským krajem a městem a za účasti starosty města Jana Picky společně s
místostarostkou Renatou Oulehlovou a místostarostou Karlem Jakobcem, kteří vítali na
červeném koberci všechny návštěvníky galavečera. Dorazila i hejtmanka Karlovarského kraje
Jana Vildumetzová.
21. srpna se v kině konalo v rámci připomínky tzv. osmičkových letopočtů promítání
nového českého filmu Jan Palach, které doprovodila beseda s kronikářem o srpnových dnech
roku 1968 na Sokolovsku.
V srpnu se uskutečnil tanečně divadelní projekt ICH JSEM JÁ, jenž se kromě Sokolova
odehrál v německém Hofu a který organizuje tzv. Čojčlandská kulturní síť. Účastníci
projektu se setkali s inspirativními umělci a studentskými iniciativami z obou zemí.
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17. září převzal v prostorách kina sokolovský rodák a úspěšný filmový tvůrce Rudolf
Havlík cenu Osobnost města 2017. Společně s hlavními představiteli zde zároveň uvedl
předpremiéru svého nového snímku „Po čem muži touží“. Ocenění převzal z rukou starosty
Jana Picky a místostarostů Renaty Oulehlové a Karla Jakobce. Ceremonii, které následovala
krátká beseda, přihlížel vyprodaný kinosál. Podobná sláva se v kině odehrála třetí říjnový
pátek, kdy premiéru české komedie Mars doprovodil i samotný režisér a scénárista Benjamin
Tuček.
V listopadu připravil Filmový klub Sokolov pro diváky v podzimních listopadových dnech
filmová setkání. V pořadí již dvanácté filmové setkání provázelo motto Filmové úsměvy –
sem, tam, slza.

V. Školství
Město Sokolov bylo ve školním roce 2017/2018 zřizovatelem sedmi mateřských škol,
v nichž bylo zaměstnáno 59 pedagogů (1 bez kvalifikace) a 7 asistentů. K 30. září 2017
navštěvovalo mateřské školy celkem 719 dětí, což znamenalo o 21 méně než v roce
předcházejícím. Celková kapacita mateřských škol činila 749 míst ve 30 třídách. Stoprocentní
naplněnost nevykázala žádná z mateřských škol, nejblíže plné kapacitě měla MŠ Vrchlického
(64 obsazených míst z 65).
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 2017 celkem 178 pedagogů, z čehož bylo 155
žen. 15 učitelů z tohoto počtu bylo bez kvalifikace. K témuž datu evidovaly základní školy
celkem 2 615 žáků, tedy o zhruba 50 žáků méně než v roce předešlém. Celková kapacita
3360 míst využita nebyla, naplněnost škol činila 77, 85 %. Nejvíce žáků navštěvovalo ZŠ
Rokycanova (588), nejméně pak ZŠ Křižíkova (444).
Základní uměleckou školu navštěvovalo v tanečním, výtvarném a hudebním oboru 662
žáků (oproti roku minulému o 5 více méně) a Dům dětí a mládeže Sokolov navštěvovalo
v kroužcích zájmové činnosti 1 365 dětí (o 48 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. Za celý
rok město do škol investovalo na 30 miliónů korun. Jenom na jaře například obnovilo
zahradní altán v areálu Domu dětí a mládeže za 200 000,-, nebo terasu MŠ Pionýrů za
650 000,- korun. Nejvíce oprav bylo logicky prováděno v době letních prázdnin. Obnovené
prostory jídelny čekaly například na žáky ZŠ Pionýrů za 400 000,- a MŠ Vrchlického a
Vítězná, dohromady za 2 miliony korun. Elektrické rozvody pak vyměnily na ZŠ Křižíkova a
MŠ Alšova, u obou náklady přesáhly 1 milion korun. V dalších zařízeních se prováděly
opravy podlah, výtahů a technických zázemí, v řádu stovek tisíců korun. Nejvyšší investicí
byla výměna stropní konstrukce a půdní vestavba Základní umělecké školy za 8,5 milionu.
Investice do škol, školek a dalších zařízení se již druhým rokem řídí požadavky ředitelů, kteří
mohou sestavit žebříček nutných oprav. Vedení města jej pak při výběru zohledňuje.
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 Ivaně Laslopové ze ZŠ Švabinského za přínosný přístup ke
vzdělávání žáků v předmětu chemie a aktivitu v zajišťování neobvyklých příležitostí pro žáky,
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Hana Hrubá, ředitelka ZŠ Běžecká za dlouholetý přínos ve vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, Emílie Hulcová ze ZŠ Křižíkova za dlouholetou práci ve školství a
úspěchy ve výuce nadaných jazykářů a Drahomíra Špicnerová, jejíž jméno figuruje nejen
mezi zaměstnanci ZŠ Rokycanova, ale například i mezi organizátory projektu pomalovaných
laviček.
Ocenění se v budově městského úřadu dočkali za svou činnost také žáci sokolovských
škol. Vyznamenání si v červnu odneslo 19 dětí a mladých lidí, kteří dobře reprezentují nejen
školu, ale rovněž město. Vybraní žáci a studenti byli na doporučení ředitelů škol, nebo
školské rady navrženi na ocenění za vynikající prospěch, úspěch v celostátních soutěžích,
mimoškolní aktivity a jiné. Ocenění předávali starosta Jan Picka, místostarosta Karel Jakobec
a místostarostka Renata Oulehlová.
Oceněni byli Radim Stehlík a Marie Lillová ze ZŠ Pionýrů, Vendula Brožová a Jan Žák ze
ZŠ Rokycanova, Matěj Bořík a Jan Pokorný ze ZŠ Běžecká, Rudolf Kvasňovský a Barbora
Navrátilová ze ZŠ Švabinského, Barbora Švehlová a Sarah Neumann ze ZŠ Křižíkova, Alena
Sojková ze Základní umělecké školy, Barbora Stupková a Jan Toncar z Gymnázia Sokolov,
Denisa Ponetzová a Karel Soural z ISŠTE, Nicole Hanáková a Iva Šípová ze Střední školy
živnostenské, Lucie Martincová a Jiří Dlouhý 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 2018 celkem 280 ve 14 prvních třídách. Od města obdrželi
na uvítanou kufřík „Sokolníčkův poklad“ v hodnotě 1000,- Kč. Děti v něm našly základní
školní potřeby, například desky na písmenka, psací potřeby, vodovky, čtvrtky a další.
Slavnostně přivítali prvňáčky nejen učitelé a ředitelé jednotlivých škol, ale také vedení města
společně s představiteli Městského úřadu Sokolov. Základní školu v ulici Pionýrů navštívil
radní Michael Rund. Nové školáky v ZŠ Rokycanova a ZŠ Křižíkova přivítal starosta města
Jan Picka. Paní místostarostka Renata Oulehlová pak prvňáčky pozdravila na ZŠ Běžecká a
Švabinského.

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 2017/2018 ji
navštěvovalo 611, respektive 609 žáků, které vyučovalo 49 pedagogů. Z 107 maturujících
žáků úspěšně po podzimním termínu odmaturovalo 104 (29 z toho s vyznamenáním) a
z tohoto počtu bylo 90 přijato na vysokou školu, což činilo úspěšnost přijetí 84,11 %.
Do 1. ročníku čtyřletého gymnázia bylo tento školní rok přijato ze 74 uchazečů 50, do 1.
ročníku šestiletého z 28 uchazečů celkem 18 a do 1. ročníku osmiletého gymnázia 30 žáků z
80 uchazečů.
Škola organizovala pro své studenty v roce 2018 několik zahraničních exkurzí, a to do
Říma, Vídně, Anglie, Bambergu, Norimberku či Drážďan. Několik exkurzí směřovalo i za
zajímavými místy naší republiky, například do pražského Muzea Franze Kafky, Parlamentu
ČR, Bečova, Kadaně či Plzně. Do Sokolova také v rámci oslav 100. výročí vzniku
samostatného státu zavítal tzv. Legiovlak, tedy přesná kopie vlaku, jakým se během konce 1.
světové války snažili z Ruska dostat zpět do vlasti naši legionáři. Návštěvu vlaku spolu s
výkladem a několika výstavkami si gymnazisté samozřejmě nenechali ujít.
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V aule gymnázia proběhlo i tento rok mnoho zajímavých besed s nejrůznějšími
osobnostmi, například s předsedou českého PEN klubu Jiřím Dědečkem, publicistou
Stanislavem Motlem, politologem Ladislavem Mrklasem či spisovatelkou Biancou Bellovou.
Z celoškolních projektů je třeba zmínit projekt oslavy Dne válečných veteránů, Paměť
národa, destigmatizační edukativní program „Blázníš, no a co?“, Politická simulace EU a
OSN či projekt Debatní kroužek. Gymnázium dlouhodobě spolupracuje s německými školami
v Klingenthalu a Ambergu a v rámci výuky německého i anglického jazyka se žáci těchto škol
vzájemně navštěvují. Několik let také škola spolupracuje na mezinárodním projektu
společnosti ASF, která organizuje mezikulturní pobyty a vzdělání. V letošním roce na škole
pobývala Isabela Latarullo z Itálie.
Studenti školy byli též úspěšní v celé řadě soutěží na úrovních okresních, krajských či
republikových kol. Vynikajícího výsledku dosáhli studenti Adama Solomko, Martin Onak a
Janek Nestrojil, kteří v týmu vybojovali 3. místo v celostátním kole soutěže Europasecura.
Z umístění v krajských kolech je třeba zmínit 2. místo Jana Toncara v chemické olympiádě,
taktéž 2. místo Terezy Vlachové v anglické konverzaci či taktéž 2. místo Markéty Šteklové
v dějepisné olympiádě.
Studenti gymnázia dosahovali též pěkných výsledků ve sportovních soutěžích. Zmiňme
zejména 1. místo na Mistrovství ČR v plavání Barbory Stupkové, 3. místo taktéž na
Mistrovství ČR v plavání Kateřiny Vrbové či 3. místo na Mistrovství ČR ve florbalu dívek.
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 2017/2018 proběhlo v celkovém souhrnu
87 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo celkem 1 226 pedagogických pracovníků všech
typů škol v regionálním školství z Karlovarského kraje. KVC v tomto školním roce také
začalo s realizací DVPP v oblasti managementu a řízení škol pro vedoucí pracovníky. Bylo
realizováno 8 akcí, kterých se zúčastnilo 99 vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.
Součástí DVPP v rámci udržitelnosti je i pořádání akcí pro odborné vzdělávání. Ve
školním roce 2017/2018 proběhlo 9 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 86 učitelů odborných předmětů. Byl také realizován
cyklus Fiktivních firem či několik exkurzí do podniků a firem.
Ve školním roce 2017/2018 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 21 škol s celkovým počtem 479 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
2017/2018 probíhalo celkem 10 kurzů v Sokolově, Karlových Varech (září 2017 – červen
2018) a Chebu v počtu 115 přihlášených účastníků. Ke konci školního roku byl uzavřen
cyklus kurzů a osvědčení obdrželo 95 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
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rekvalifikační kurzy pro úřady práce a soukromé subjekty. Je významným spolupracovníkem
řady firem v regionu. K 1. lednu 2018 usnesením Karlovarského kraje došlo ke spojení
Střední průmyslové školy Loket, příspěvková organizace, a SOU Horní Slavkov, příspěvková
organizace pod nástupnickou Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov,
příspěvková organizace. Tím se samozřejmě navýšil počet žáků i vyučujících. K 30. září 2017
navštěvovalo tuto školu celkem 843 žáků, z toho 135 dívek, jež vyučovalo 107
pedagogických pracovníků. Ve školním roce 2017/2018 skládalo maturitní zkoušku 83 žáků
z 92 žáků maturitních ročníků. Z tohoto počtu jich zkoušku složilo 60, tedy 72,29 %.
Závěrečné zkoušky v oborech pak složilo úspěšně 80 žáků z 95, tedy úspěšnost zde dosáhla
84,21 %. Do prvních ročníků školy nastoupilo celkem 257 žáků.
Významné ocenění za svou činnost získal v roce 2018 ředitel školy Pavel Janus. Stal se
historicky prvním ředitelem školy v našem regionu, kterého Hospodářská komora České
republiky ocenila prestižní stříbrnou Merkurovou medailí. Tradičně komora vyznamenává
význačné osobnosti, které se zapsaly do její historie, pomáhají šířit její dobré jméno a zvyšují
prestiž podnikání nebo řemesel v České republice i v zahraničí.
Škola během roku pořádala pro své žáky i širší veřejnost několik zajímavých akcí. Byly to
například Dny otevřených dveří, kterých škola uspořádala celkem 8. Cílem bylo ukázat nejen
novou budovu, vybavení učeben a představit obory, ale zejména předvést zájemcům, jak se ve
škole vyučuje. Jednotlivé komise svou práci prezentovaly formou ukázek a her. V květnu se
žáci školy prezentovali veřejnosti uspořádáním tradičního majálesu11. října proběhl pod
záštitou Krajského úřadu, Hospodářské a sociální rady Sokolovska (HSRS) a za podpory
Městského úřadu v Sokolově a Úřadu práce v Sokolově. 26. ročník výstavy „Kam po základní
škole“. Výstavy se zúčastnily přihlášené školy z celého regionu, celkem se v hale ISŠTE
Sokolov prezentovalo na 22 středních škol a 11 zaměstnavatelů. 3. listopadu pak proběhl
tradiční studentský pochod, konkrétně jeho již 44. ročník. I tentokrát vedl pochod na trase
Nejdek–Přebuz–Kraslice.
Řada žáků školy se v tomto roce účastnila se řady akcí a soutěží, bohužel bez
významnějších krajských či republikových úspěchů. V prostorách hotelu Aquapalace Praha se
například 26. dubna konalo 3. celorepublikové kolo odborné soutěže T-Profi za účasti
reprezentantů všech 14 krajů. Karlovarský kraj za ISŠTE Sokolov reprezentovali žáci ISŠTE
Sokolov, společně s nimi páťáci ze ZŠ Křižíkova a zástupce společnosti Sokolovská uhelná,
p. n., a. s. Reprezentační družstvo Karlovarského kraje obsadilo 6. místo.
Studenti školy se také tradičně zapojili již do 12. ročníku soutěže Stavby z vlnité lepenky.
Jako svou stavbu Národní knihovnu České republiky. Jejich úkolem bylo navrhnout a vytvořit
originální model budovy Národní knihovny výhradně z tohoto ekologického materiálu. Do
letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 28 středních stavebních škol z celé republiky.
V celostátním kole, kam postoupilo 6 škol, však studenti ISŠTE chyběli.
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 akademickém roce 2017/2018 navštěvovalo studium 132 frekventantů. Osvědčení o
ukončení za splnění stanovených podmínek U3V získalo 29 posluchačů, které si převzali na
slavnostním předávání v Plzni dne 27. června 2018.
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 s výučním listem ve dvouletém, tříletém a v nástavbovém
studiu. Školu ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo k 30. září 2017 celkem 625 žáků
(kapacita školy byla 1 300 žáků) a vyučovalo 68 pedagogů. V přijímacím řízení bylo přijato
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celkem 266 uchazečů denní formy studia, 30 uchazečů denního nástavbového studia a 24
uchazečů dálkové formy studia. Již druhým rokem roste zájem uchazečů o obor truhlář, který
byl opět naplněn již v prvním kole. Nižší zájem projevili uchazeči o obor pekař a dřevařská
výroba. Velký zájem měli absolventi učebních oborů i o nástavbové studium (obor podnikání
naplněn již ve 2. kole).
Ve školním roce 2017/2018 bylo v maturitních třídách na konci 2. pololetí celkem 51 žáků,
k maturitní zkoušce postoupilo pouze 40 z nich, 11 žáků neukončilo úspěšně poslední ročník.
Pět žáků úspěšně vykonalo zkoušky k ukončení ročníku v náhradním termínu a opravné
zkoušky a k řádnému termín maturitních zkoušek postoupili až na podzim 2018. Celková
úspěšnost školy u maturitních zkoušek oproti loňskému roku vzrostla ze 46,15 % na 60 %. V
končícím ročníku dvouletých a tříletých oborů ukončených závěrečnou zkouškou bylo celkem
128 žáků, ke zkoušce v řádném termínu postoupilo 89. Nepostoupilo 39 žáků, tj. 30,46 %.
Celkově prospělo 81 žáků, tj. 91 %, z toho s vyznamenáním 4 žáci, tj. 4,9 % a neprospělo 8
žáků.
Škola i její žáci se i v tomto roce zajímavě prezentovali směrem k veřejnosti. 28. února se
v Sokolově konal jubilejní 10. ročník Veletrhu fiktivních firem, který pořádala právě
živnostenská škola. Akce se konala za podpory města Sokolov a Karlovarského kraje v
Městském domě kultury. Mezi hosty byli starosta Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová
nebo vedoucí odboru školství Barbora Bardonová. Na jubilejním veletrhu se prezentovalo 35
firem. Školy zde zastupovaly například Domažlice, Žatec, Most, Teplice, Mariánské lázně,
Plzeň, Cheb, Dalovice nebo slovenské město Šaľa. Kromě stánků s fiktivními firmami si
mohli návštěvníci ve vestibulu prohlédnout výstavu učebních oborů. Představily se ale i další
subjekty, třeba Karlovarská agentura pro rozvoj podnikání nebo Úřad práce ČR, kde si každý
mohl vyzkoušet pracovní pohovor.
Také v měsíci únoru přivezli studenti oboru aranžér z tradičního klání středních škol
Region Plzeň 2018 jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Konkrétně 1. Místo
v kategorii Počítačová grafika, 2 x 2. místo v kategorii Počítačová grafika a Maketa a 3. místo
v kategorii ve Špendlení na živý model. A rozhodně to nejsou úspěchy jediné, kterými se
mohou pochlubit žáci oboru, který už dneska v kraji najdeme pouze v nabídce této školy.
Kromě zmíněné plzeňské je to Beauty anebo celostátní soutěž Ar Junior v Českých
Budějovicích. Ta se konala na podzim, soutěžilo 18 škol z celé republiky a děvčata ze
živnostenské si přivezla dvě čtvrtá místa. Kromě soutěží se škola snaží vyhledávat co nejvíce
příležitostí, aby mohli žáci pracovat na reálných zakázkách. Výborně funguje například
spolupráce s městským domem kultury.
V březnu se v Praze konal již 24. Mezinárodní veletrh fiktivních firem a Střední
živnostenské škole Sokolov se opět dařilo. Na této významné mezinárodní akci obhájili v
konkurenci 120 fiktivních firem ze 7 zemí Evropy 1. místo v kategorii nejlepší stánek
veletrhu. Mladí podnikatelé z fiktivní firmy Adriana Bártlová, Králíkárny ukázali, že se
konkurence nebojí. A tak ke 2. místu o nejlepší podnikatelský záměr přidali ještě 1. místo za
nejlepší stánek. Jako odměnu získali volný vstup na mezinárodní veletrh fiktivních firem v
Praze v roce 2019 a 10 000,- Kč na výjezd na zahraniční veletrh fiktivních firem.
Žáci oboru číšník soutěžili v Domažlicích na 9. regionální soutěži ve stolování s tématem
Hudební festival, kde popáté obhájili 1. místo. Dále se žáci stravovacích oborů zúčastnili
soutěže odborných dovedností Gastro Labe 2018, Gastro Vitana cup, Gastro Kraslice, kterou
škola pořádala.
Základní škola Rokycanova
Tuto školu navštěvovalo k 30. září 2017 588 žáků (o 33 více než minulý rok), což
znamenalo 98 % naplnění kapacity. Výuku zajišťovalo 37 pedagogů, z čehož bylo 31 žen. Do
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prvních tříd bylo přijato 70 nových prvňáčků. Na škole došlo koncem školního roku ke změně
ve vedení, a to tak, že na základě konkurzního řízení byla zřizovatelem do této funkce k 1.
srpnu 2018 jmenována Mgr. Petra Šišková. Škola má rozšířenou výuku cizích jazyků.
Rozšířená výuka jazyků je zahájena ve třetím ročníku s čtyřhodinovou dotací pro cizí jazyk.
Druhý cizí jazyk se začíná vyučovat od šestého ročníku, s tříhodinovou dotací. Právě na
výuku cizích jazyků je zaměřena i řada projektů školy, jako účast na projektu EDISON Basic,
který pořádá studentská organizace AIESEC se sídlem v Plzni AIESEC je dobrovolnickou
organizací, na jejíž činnosti se podílí studenti z různých koutů světa. Ti odjíždí do vzdálených
zemí, aby zde nějaký čas pobyli a seznámili žáky škol se svou zemí, jazykem a kulturou.
Projekt má mimo jiné za cíl přiblížit dětem to nejzajímavější z mnohdy velmi odlišných zemí
a národů. Komunikačním jazykem je angličtina. Tradiční akcí je výměnný pobyt žáků, který
se uskutečnil v letošním školním roce. Na přání německé školy je tento program realizován
jedenkrát za dva roky. Další tradiční akcí je setkání s partnerskou školou v Saalfeldu. V
letošním školním roce navštívili naši žáci z 1. stupně školu v Saalfeldu.
Žáci školy tradičně dosahují velmi dobrých studijních výsledků a řada z nich odchází
studovat na gymnázium. Z největších úspěchů zmiňme například: v olympiádě z matematiky
v okresním kole kategorie Z5 obsadila Anna Zálišová 2. místo bez postupu do krajského kola,
Matyáš Beran byl třetí. V okresním kole dějepisné soutěže obsadil Jaroslav Ryvola 2. místo,
ve fyzikální olympiádě v okresním kole zvítězil Martin Červenka, Pavel Vavruška obsadil 2.
místo. V konverzační soutěži v anglickém jazyce v krajském kole byla Sophie Montaňa první
a postoupila do celostátního kola. Rovněž 1. místo v konverzační soutěži v anglickém jazyce
obsadil Jan Tetour, 3. místo pak Jaroslav Ryvola. V konverzační soutěži v německém jazyce v
okresním kole kategorii A I v okrese zvítězila Nikola Polendová, druhá ve stejné kategorii
byla Markéta Březinová.
Přestože škola není zaměřená na sport, i v této kategorii dosáhli žáci školy zajímavých
výsledků. Například v okresním kole minitenisu obsadili žáci 1. stupně 1. místo, v plavání
obsadili mladší žáci 3. místo v krajském kole či v basketbalu obsadili mladší hoši 2. místo v
krajském kole.
Pedagogové a žáci školy se každoročně zapojují do zajímavých akcí. K zajímavé změně
došlo v oblasti prevence sociálně-patologických jevů. Škole se podařilo získat finanční
prostředky z grantového systému krajského úřadu. Mohla tak připravit ve spolupráci s
agenturou Projekt Odysea dvoudenní adaptační kurzy pro pět tříd. Problémem však bylo to,
že žáci z vyloučené lokality u nádraží se adaptačních kurzů nezúčastnili. Mezi dalšími
významnými akcemi zmiňme projekt „Čteme společně“. Cílem projektu je především
motivovat mladší žáky ke čtení knih. V tomto projektu spolupracují žáci starší s mladšími.
Skupina žáků svůj projekt přenesla také do mateřské školky. Druháci si tak mohli vyzkoušet,
jaké je to číst předškolákům. Starší školáci zase přijeli číst společně do domu s pečovatelskou
službou v Dolním Rychnově, kde se do společného čtení s dětmi zapojili i senioři. Tradiční
akcí byla obhajoba závěrečných absolventských prací Vánoční trhy. V průběhu podzimu žáci
při školní výuce připravovali nejrůznější výrobky a drobné dárky, které při trzích prodávali.
Základní škola Pionýrů
Školu navštěvovalo k 30. září 2017 565 žáků, což znamenalo naplnění z 83,08 %. Výuku
zajišťovalo 38 pedagogů, z čehož bylo 30 žen. Do prvních tříd zde nastoupilo 45 žáků.
Ve škole existují třídy se zaměřením na kopanou a volejbal, i proto dosahuje škola často
zajímavých výsledků ve sportovních soutěžích. V okresním kole fotbalu mladší dívky ze
školy snadno porazily favorizované dívky ze základní školy Švabinského a jela se utkat na
Březovou s nejlepšími školami z okresu Sokolov. Kromě prvního utkání všechna další utkání
vyhrála a reprezentovala školu na krajské úrovni. Stejný úspěch slavily dívky ve florbale.
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Kateřina Stinglová, Nikola Horecká, Anna Javorčíková a Iveta Čermáková získaly skvělé 3.
místo v krajském kole gymnastiky v kategorii mladší žákyně v květnu na Březové.
V atletickém Poháru rozhlasu mohla škola letos nominovat jen žáky šestých a sedmých tříd,
přesto dosáhli žáci v tomto poháru krásných úspěchů. Šesťáci společně s několika mladšími
sedmáky obsadili dvě první místa v okresním kole postoupili do krajského finále.
Velkého úspěchu dosáhli žáci školy ve fotbale, když vyhráli okresní i krajské kolo Mc
Donald Cupu. V celorepublikovém kole pak dosáhli na 11. příčku a Vojtěch Novák se devíti
vstřelenými brankami stal 2. nejlepším střelcem finálového turnaje. Tato akce je s počtem 4
000 zúčastněných škol největším sportovním turnajem pro mládež v celé Evropě. Není se tak
co divit, že škola již po osmé v řadě stala absolutním vítězem škol v Celoroční sportovní
soutěži Karlovarského kraje. Poháry byly předány 7. listopadu na slavnostním vyhlášení v
Klášteře Teplá a za školu je převzal učitel Karel Rambousek.
I v předmětových soutěžích někteří žáci zabodovali. Miroslav Švec obsadil v okresním kole
matematické olympiády 1. místo a Viktor Pešek 4. místo. Žáci 1. stupně pak vyhráli okresní
kolo v recitační soutěži a tři z nich postoupili do kola krajského. Taktéž 1. místo obsadila
škola v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů.
Již třetím rokem se škola pravidelně setkává s žáky partnerské školy z gymnázia v
Neustadtu. Po prvních seznámeních v rámci meziškolních sportovních utkání a přes návštěvy
žáků v německých rodinách strávili společný technicko-vzdělávací den v Techmanii a v
dubnu dokonce dvoudenní výlet. Do plzeňského vzdělávacího centra Techmania se sjelo
dohromady 44 dětí, které absolvovaly návštěvu 3D planetária, společnou seznamovací
dvojjazyčnou hodinu a konečně i rozchod po interaktivních expozicích science centra.
Dubnový výlet směřoval učitel Ondřej Štych se svou třídou 6. A do německého Wirsbergu,
odkud se druhý den přemístili na hrad Loket a rozhlednu Diana v Karlových Varech. Jako
pojítko při různých interaktivních a jazykových hrách zvolili významného německého císaře a
českého krále Karla IV. Společný oběd, vybrání si jídla v německém jazyce či domluvení si
jistých pravidel na pokojích, kde vždy spali dva němečtí a dva čeští žáci byl jen maličký výčet
toho, kde a jak museli žáci komunikovat. Všechny tyto společné akce jsou financované z
projektu přeshraniční spolupráce partnerských škol Euregio Egrensis.
Základní škola Běžecká
Tuto základní školu navštěvovalo k 30. září 2017 501 žáků, což znamenalo naplněnost
66,05 % (kapacita školy je 760), tedy nejméně ze sokolovských škol. Výuku zajišťovalo 40
pedagogů, z čehož bylo 39 žen. Škola má dvě školní budovy. Budovu na ulici Běžecká, kde
jsou i speciální třídy, a budovu na ulici Boženy Němcové. Speciální třídy navštěvovalo 67
žáků. Do prvních tříd nastoupilo 53 dětí, z toho 6 do speciální třídy. Ve školním roce 2017/18
byla povolena výuka v přípravné třídě, kterou navštěvovalo 15 dětí.
I žáci této školy se ve školním roce 2017/2018 mohli pochlubit řadou zajímavých
úspěchů v nejrůznějších soutěžích. V lize AŠSK a TUS a dalších sportovních soutěžích
nezařazených do LŠ bojovali žáci a žákyně o body celkem v 10 okrskových soutěžích, v
okrese to byla účast ve 41 soutěžích. Do krajského kola se podařilo postoupit celkem
devětkrát. Na úrovni republiky reprezentovali školu žáci ve 3 soutěžích. Všechny tyto
úspěchy se zúročily v celkovém bodování LŠ – žáci a žákyně 1. stupně v lize škol TUS získali
umístění nejvyšší – 1. místo a v LŠ AŠSK z 26 bodovaných škol v okresu Sokolov 2. místo.
Kromě těchto již tradičních soutěží se škola zúčastnila soutěže o Hejtmanův pohár, kde se
žáci umístili 1. v okrese, 1. v kraji a 2. v republice. Určitě nejnáročnější v rámci Hejtmanova
poháru bylo vytváření projektů pro soutěž 100 let českého sportu. Zde žáci vytvořili projekty
o českých rekordech, z nichž projekt o veteránských rekordech paní učitelky Krčkové patřil
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mezi 10 nejlepších v celé České republice. Stejně tak se mezi deset nejúspěšnějších dostaly
projekty o osobnostech českého sportu - sokolovské rodačce Marcele Bromové, bývalé české
volejbalové mistryni a reprezentantce ČR a další rodačce našeho kraje Tereze Brantlové,
juniorské mistryni a kapitánce basketbalového týmu, který získal titul mistra světa v
basketbalu. Celoročně se žáci věnovali plnění disciplín v Sazka olympijském víceboji, kde
všichni žáci získali sportovní vysvědčení, a v Olympijském odznaku, kde žáci dosáhli na
několik bronzových, stříbrných, zlatých a 1 diamantový odznak OVOV.
Z nesportovních soutěží jmenujme například 1. místo v okresním kole češtinářské
olympiády žáka B. Kloučka, jenž nakonec v krajském kole skončil na pěkném 5. místě, či 2.
Místo kolektivu sedmáků v soutěži „Výstava betlémů“.
Škola se letos zapojila do výzvy „Měníme školu s IKEA“, konkrétně s projektem „Tím co
jíš, planetu svou ochráníš“, který byl zaměřený na sezónní a lokální potraviny. Projekt byl
zakončen zahradní slavností, kde žáci návštěvníky seznámili s projektem, vysvětlili
problematiku sezónních a lokálních potravin, demonstrovali výsledky činnosti, obeznámili
všechny se svými výpočty, kolik která potravina musí ujet km, než se k nám dostane, a jak to
zatěžuje životní prostředí. Dále nabídli ochutnávku pokrmů z jarní a letní zeleniny a ovoce.
Součástí zahradní slavnosti byla i ochutnávka produktů od místních farmářů.
Základní škola Křižíkova
Školu navštěvovalo k 30. září 2017 444 žáků, což představovalo naplněnost 71,61 %.
Výuku zajišťovalo 31 pedagogů, z čehož bylo 27 žen. Do tří prvních tříd nastoupilo 55
prvňáčků.
Zřejmě nejvýraznějším úspěchem školy se staly sportovní úspěchy žáka Jana Kundráta.
Ten se stal napřed vítězem krajského kola Sazka Olympijského víceboje a postoupil do
republikového finále s vynikajícím bodovým ziskem. Na republikovém finále v Brně v
soutěži sportovní všestrannosti žáků základních škol - OVOV (Odznak všestrannosti
olympijských vítězů) ve dvoudenním klání mladých sportovců naprosto brilantně zvítězil,
když prošel všemi deseti náročnými disciplínami a získal 10 328 bodů, o téměř 900 bodů více
než druhý v pořadí. Pěkného úspěchu dosáhli i florbalisté školy, kteří zvítězili v turnaji
Heinricha Mattoni. V okresních kolech si vedli dobře i basketbalisté a basketbalisty, když
starší žáci obsadili v této soutěži 2. místo s postupem do kola krajského. Stejně tak si vedli
fotbalisté v minifotbale a volejbalisté. V krajských kolech se jim dařilo již méně.
V předmětových a uměleckých soutěžích se žáci školy také neztratili. V okresním kole
olympiády z českého jazyka obsadila 2. místo žákyně Švehlová, která nakonec v kraji
skončila osmá. V krajském kole logické olympiády se žákyně Ďurkovová umístila pátá.
V celorepublikové soutěži T-Profi, v níž škola spolupracuje s ISŠTE Sokolov, se smíšené
družstvo umístilo v krajském kole na 3. místě a postoupilo do národního kola. V projektu
dětských knihoven – Kde končí svět 2017/2018 se na 2. místě v kraji umístila žákyně školy N.
Dbalá, bronz bral také žák ZŠ Křižíkova J. Sivák.
V průběhu školního roku probíhá ve škole celá řada akcí, ať už tradičních nebo
jednorázových. Jde například o Poslední zvonění - rozloučení žáků 9. ročníků se školou a
přivítání budoucích prvňáčků, jež patří mezi hojně navštěvované akce. Neodmyslitelnou
součástí Posledního zvonění je také Almanach žákovských prací, který shrnuje působení žáků
devátých ročníků na škole během jejich docházky. Významným projektem veřejné prezentace
školy je projekt Školička, který probíhal v období února a března 2018. V jeho rámci
docházelo k pravidelnému setkávání předškoláků a jejich rodičů se školou a součástí byly i
besedy zákonných zástupců se školním psychologem. V rámci tohoto projektu proběhl i Den
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otevřených dveří v březnu. Pro rodičovskou veřejnost připravují učitelé se svými žáky
kulturní programy zaměřené ke Dni matek, velikonočním a vánočním svátkům.
Škola partnersky spolupracuje se základní školou Kreuzbergschule ve Schwandorfu v
SRN. V rámci partnerství se pokračovalo v pravidelných návštěvách a sportovních utkáních
žáků obou škol. 17. května se uskutečnilo tradiční fotbalové utkání obou škol v Sokolově a
pak proběhla návštěva Sokolova a Lokte. 13. června se následně ve Schwandorfu odehrálo
odvetné utkání v kopané, které bylo velice vyrovnané.
Základní škola Švabinského
Do školy Švabinského chodilo k 30. září 2017 517 žáků, což znamenalo naplnění ze
73,85 %. Na výuce se podílelo 32 pedagogů, z toho 28 žen. Do tří prvních tříd nastoupilo 57
prvňáčků. V každém ročníku 2. stupně pracovala jedna třída s rozšířenou výukou matematiky
a přírodovědných předmětů. Ve školním roce nebyla vzhledem k nižšímu zájmu otevřena
přípravná třída.
V celoroční okresní Sportovní lize organizované Okresní radou AŠSK ČR Sokolov získala
škola v celkovém umístění 4. místo mezi 26 zúčastněnými školami. Ve vyhodnocení školních
sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR a Karlovarským krajem získala škola v soutěži
Krajské rady AŠSK ČR Karlovarského kraje v kategorii 1. stupeň ZŠ 3. místo v okrese a 10.
místo v kraji. V kategorii 2. stupeň ZŠ obsadila škola v okrese 2. místo a v rámci kraje 4.
místo. 3. místo v okrese získala škola ve sportovní soutěži O pohár ministra školství. 1. místo
v kraji obsadili chlapci z 1. stupně ve vybíjené, žáci školy vyhráli taktéž okresní kolo
chemické a zeměpisné olympiády. Zřejmě největším úspěchem v rámci celorepublikových kol
bylo 2. místo v republikovém kole basketbalu starších žákyň.
Škola, podobně jako jiné městské školy, spolupracuje s partnery v sousedním Německu.
První mezinárodní setkání se uskutečnilo v Bad Lausick ve dnech 1.–7. října 2017 a 12 žáků
školy se 1.–7. července 2018 zúčastnilo prázdninového pobytu. Náplní setkání s německými
kamarády byly jazykové koutky, asociační a komunikační hry, výlety, sportovní den a
návštěvy kulturních zařízení. Zájem o mezinárodní setkání je velký a prázdninových setkání
se účastní i bývalí žáci školy.
Podobně jako na jiných školách je i zde věnována zvýšená pozornost bezpečí žáků. V
projektu Bezpečná škola zajistila škola bezpečnost žáků prostřednictvím dohledové služby, v
rámci projektu byl spuštěn zkušební provoz vstupu do školy na čipy a pro žáky 2., 3. ročníku
byl v rámci prevence kriminality organizován projekt „ Notes strážníka Pavla“, který
zajišťovala Městská policie Sokolov. Tento projekt byl zaměřený na pravidla bezpečného a
zdravého života v oblastech dopravní výchovy, občanského soužití zdravého života bez drog
Z dalších celoškolních projektů je třeba jmenovat zejména projekt „Podpora
přírodovědného a technického vzdělání v Karlovarském kraji“, na kterém škola spolupracuje
se sokolovským gymnáziem. V tomto školním roce se 22 žáků školy v rámci udržitelnosti
projektu zúčastnilo na gymnáziu tří motivačních odpolední se zaměřením na chemické a
biologické děje a pokusy. Projekt je dalším z řady projektů podporujících technické a
přírodovědné vzdělání, jehož potřebnost nabývá čím dál větších rozměrů.
Základní umělecká škola
Sokolovskou uměleckou školu navštěvovalo v roce 2017/2018 662 dětí v tanečním (61
dětí), hudebním (453) a výtvarném oboru (158), ve kterých vyučovalo celkem 29 učitelů. Stav
žáků se oproti minulému školnímu roku o něco zvýšil. Stále však přetrvával malý zájem o hru
na dechové nástroje, zvláště žesťové. Nedostatek žáků na tyto nástroje byl znát v obsazení
Dechového orchestru ZUŠ, kde museli být žáci nahrazeni dospělými amatérskými hudebníky.
35

Škola sídlí ve starší budově na sokolovském Starém náměstí, a i proto se potýká s řadou
menších či větších problémů. Během hlavních prázdnin 2017 byla provedena sondáž ve všech
prostorách školy (výskyt hub a škůdců v dřevěných nosných částech). Výsledek ovlivnil
přípravu a realizaci rekonstrukce podlah v 2. podlaží hlavní budovy a zateplení půdních
prostor hlavní budovy – výtvarný ateliér.
Žáci školy byli i letos v mnoha soutěžích velmi úspěšní a vystupovali na celé řadě
kulturních akcí ve městě, po republice i v zahraničí. Ve dnech 1. a 2. března proběhla okresní
kola soutěží základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje dřevěné a krajské kolo v
sólovém zpěvu. Úspěšní byli v těchto soutěžích žáci sokolovské ZUŠ. V okresním kole
získali 1. místa s postupem do krajského kola Petra Janusová a Týna Bohuslavová ve hře na
příčnou flétnu, a Adéla Pšeničková, Matěj Bořík, Alena Sojková, Štěpán Škrabák a Markéta
Urbanová ve hře na zobcovou flétnu. Tito žáci pak reprezentovali školu na krajském kole
v Chebu, kde ve hře na zobcovou flétnu získali 1. cenu Alena Sojková, 2. cenu Adéla
Pšeničková, 3. cenu Matěj Bořík, Štěpán Škrabák a Markéta Urbanová. V krajském kole v
sólovém zpěvu získaly Nikola Heráková a Dana Dlesková 2. místa.
Žáci školy nechyběli ani na XI. ročníku celostátní soutěžní přehlídky základních
uměleckých škol Slovenské a České republiky ve hře na keyboard v březnu v Povážské
Bystrici. Soutěže se účastnilo 52 žáků - hráčů na elektronické klávesové nástroje - z celkem
18 uměleckých škol ČR a SR. Výborně si vedli zástupci sokolovské ZUŠ Adam Kolář a
Michal Kopecký. Oba získali ve svých věkových kategoriích skvělá 2. místa. Michal Kopecký
navíc získal zvláštní ocenění poroty za provedení vlastních skladeb.
Žáci školy se prezentovali i sokolovské veřejnosti na mnoha akcích, z nichž vyberme jen
některé. 24. května proběhl v celé republice 2. ročník celostátního happeningu základních
uměleckých škol nazvaný ZUŠ OPEN, do kterého se zapojila i Základní umělecká škola
Sokolov. V rámci tohoto festivalu se v tento den na Starém náměstí představily její soubory a
taneční skupiny. Program začal vystoupením kapely KOLBAND, dále vystoupily se svými
choreografiemi žákyně tanečního oboru a skupiny IMPULS a program ukončil koncert
spojených dechových orchestrů ZUŠ Sokolov a ZUŠ Toužim
18. října uspořádala škola v zimní zahradě sokolovského zámku koncert ke 100. výročí
založení první Československé republiky. S programem převážně soudobých českých autorů
se představili žáci a učitelé školy.
Škola také dlouhodobě spolupracuje s Kreismusikschule Tirschenreuth v Německu. Žáci
obou škol pořádají každoročně společné akce a koncerty v Sokolově a v Tirschenreuthu,
například v Sokolově o Vánocích a ve Waldsassenu, v březnu opět ve Waldsassenu či
v květnu na Muttertagskoncertu v Tirschenreuthu.
Mateřské školy
Do celkem sedmi mateřských škol zřizovaných městem chodilo ve školním roce
2017/2018 celkem 719 dětí (kapacita školek byla 749). Dohromady bylo v mateřských
školách zaměstnáno 59 pedagogů.
Malé děti si i tentokrát užívali ve svých mateřinkách celou řadu akcí, her a zábavy, která
byla často spojena s poučením. Například děti z MŠ Alšova přivítaly 26. března na hezké akci
jaro. Přivítání předcházelo vynesení Moreny z mateřské školy a rozloučení se zimou.
Následující den zdejší děti navštívila víla Jarněnka s velikonočním zajíčkem. Děti si společně
zopakovaly pravidla správného chování v přírodě a pomohly roztřídit odpadky z lesa, které
zajíček přinesl. Víla Jarněnka seznámila děti s názvy jarních květin, společně si také zazpívaly
písně a přednesly velikonoční koledy. Za pomoc zajíčkovi byly děti odměněny výborným
velikonočním beránkem a balíčkem. V dalších měsících navštívily děti například depo
kolejových vozidel v Chebu či v rámci polytechnického vzdělávání mateřských škol
porcelánku v Nové Roli. Děti v této školce také prošli testováním, které školka uspořádala ve
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spolupráci se společností Mensa ČR. Výsledkem bylo zjištění percentilového pásma, ve
kterém se pohybuje intelekt dítěte. O testování byl mezi rodiči velký zájem a školka tímto
pomáhala při vyhledávání a podpoře nadaných dětí.
Děti z MŠ Vítězná zase jako jediná školka reprezentovala město Sokolov v březnu na
oblastním kole festivalu „Mateřinka“, který pořádá Nymburské kulturní centrum. Festival je
celostátní nesoutěžní přehlídka hudebních, tanečně sportovních a dramaticko-výtvarných
pódiových vystoupení jako veřejná prezentace mateřských škol a předškolních zařízení v
České republice. Malé tanečníky jel za vedení města podpořit i starosta Jan Picka. O zpěv je
v této školce velký zájem, neboť v květnu uspořádala pěveckou soutěž mateřských školek
s názvem „Zpívání jen tak“. Soutěže se zúčastnilo 22 dětí z MŠ Vítězná, MŠ Vrchlického,
MŠ M. Majerové, MŠ Kosmonautů a z MŠ Alšova. Po sečtení všech bodů získala každá ze
soutěžících mateřských škol deset bodů. Porotě tedy nezbyla jiná možnost, než vyhlásit samá
první místa. MŠ Vítězná také uspořádala další soutěž pro sokolovské mateřinky, konkrétně
„Netradiční podzimní olympiádu“. Děti, již tradičně, závodily v pěti hlavních disciplínách –
šplhaly na tyči k zamotanému drakovi (šplh), lezly po žebříku pro jablka a hrušky (lezení na
žebřinách, puzzle), běžely si pro velkým větrem odfouknutý klobouk (běžecká štafeta), házely
do košíku ovoce, brambory (hod na cíl) a skákaly přes bláto a kaluže (skok do dálky z místa).
První medailová místa získala pořádající MŠ, konkrétně první dvě. Třetí pozici získala MŠ K.
H. Borovského. Za účast si ceny odvezly MŠ Alšova, Pionýrů a Kosmonautů.
Děti z MŠ M. Majerové byly například v lednu navštíveny policisty, kteří jim vysvětlovali
všechna možná nebezpečí, které mohou děti potkat. Ještě před Vánoci byla pozvána třída
Berušek na vystoupení do sociálně terapeutických dílen Mateřídouška. Z této návštěvy byli
všichni nadšeni a s radostí pozvání opětovali. S dětmi paní učitelky nacvičily krátké
vystoupení a vyrobily dárečky pro všechny pozvané. 8. února pak děti své hosty přivítaly,
klienti Mateřídoušky se k akci přidali, zazpívali si písničky a společně si i s dětmi zatančili.
Dům dětí a mládeže Sokolov
Sokolovský Dům dětí a mládeže navštěvovalo k 30. říjnu 2017 1 365 členů, kteří byli
zapsáni do 106 zájmových útvarů. V nich vyučovalo 58 pedagogů, z toho 52 externě. Kromě
výmalby v pavilonech A i B, oprav omítky a kanalizace se především návštěvníci DDM
dočkali letos krásné nové pergoly na zahradě, která bude sloužit k nejrůznějším účelům.
Zařízení také obdrželo dotaci Karlovarského kraje z „Programu na podporu obnovy
stávajících a vznik nových dopravních hřišť 2017“ v celkové výši 189 750,- Kč na nákup
elektrokol a elektrokoloběžek.
Během roku uspořádal DDM celkem 238 akcí sportovního, kulturního a zájmového
charakteru, které navštívilo 19 624 zájemců (tedy takřka o 1 000 více než rok předešlý).
Kromě toho uspořádal DDM řadu akcí charakteru informačního a osvětového, které navštívilo
7 106 lidí, a také mnoho spontánních aktivit pro volně příchozí, kterých bylo na těchto akcích
napočítáno 19 765. 159 účastníků navštívilo různé individuální akce.
DDM organizoval i řadu prázdninových akcí, především příměstské prázdninové tábory,
na které se přihlásilo 392 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 43
regionálních a okresních kol soutěží základních škol, speciálních škol, středních škol a
základních uměleckých škol, které navštívilo 14 549 účastníků.
Mezi významnými akcemi pořádanými a uskutečněnými v DDM jmenujme například
okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, které se uskutečnilo počátkem května. DDM
jako hlavní organizátor v čele s ředitelkou Ivou Ondrejkovou připravil pro soutěžící čtyři
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stanoviště, na nichž prokazovali znalosti z pravidel silničního provozu, zručnost v řízení
bicyklu a orientaci v poskytování první pomoci. Okresního kola se zúčastnilo celkem 14
základních škol v mladší a 12 škol ve starší kategorii. Do krajského kola nakonec postoupili
mladší žáci ze ZŠ Rokycanova, Sokolov a ZŠ Dukelská, Kraslice a starší žáci ze ZŠ
Smetanova, Chodov a ZŠ Rokycanova, Sokolov. Akci podpořili svou návštěvnou i starosta
Jan Picka a Barbora Bardonová, vedoucí finančního oddělení a školství. Na DDM proběhlo o
necelé tři týdny později i krajské kolo. Přibližně padesát žáků prokázalo své znalosti nejen v
řadě dopravních disciplín. Jejich odolnost a dovednost prověřil i déšť, který je skrápěl celé
dopoledne. Děti čekala jízda zručnosti, poskytnutí první pomoci, pravidla silničního provozu,
nebo práce s mapou. Do celostátního kola pak postoupili z 1. míst žáci z Karlových Varů a
Chebu. Sokolovští se také neztratili a do republikového kola postoupili žáci ze ZŠ
Rokycanova.
5. května uspořádal Dům dětí a mládeže akci pro veřejnost v rámci Dne rodin. Ve
venkovním areálu si rodiče s dětmi užívali jízdy na hoverboardech, elektrokolech a
elektrokoloběžkách. Děti tvořily z bylinek, pískovaly a vyráběly například z dřívek. Na hřišti
si vyzkoušely nejen hru Nerf, ale také discgolf. Nechyběla ani oblíbená lezecká stěna a
chovatelská stanice. Program rozjasnily svým vystoupením také tanečnice ze zájmového
útvaru Orientální tance.
Tradičně hojně navštěvovanou akcí DDM byly oslavy Dne dětí, které se odehrály v areálu
domu 31. května. Pro rodiče s dětmi byl připraven zajímavý kulturní program, soutěže o
drobné ceny, zábavné atrakce a na děti čekaly pohádkové postavy, skákací hrad a mašinka.
Představila se divadelní představení Štístko a Poupěnka, Slackshow, hudební skupina
Ventilky a Pumpičky. Bavila i hudební vystoupení Lumpína a Čiperkové, představily se také
děti ze zájmových útvarů DDM s hodinovým programem, k vidění byla výstava železničních
a leteckých modelářů a výstava činnosti zájmových útvarů.
Dům také připravil pro zájemce celou řadu výstav, například v rámci Dne Země výstavu
„Na křídlech ptáků“, výstavy železničních a leteckých modelářů či soutěž keramiky a ručních
prací. Spolu s MDK připravili zaměstnanci domu další akce jako „Pálení čarodějnic“,
Sokolov v teniskách pro mateřinky, výstavu vánočních stromečků a s Policií ČR a Městskou
policí Sokolov také několik dopravních a preventivních akcí jako byl projekt „Minuta
v životě IV“ či akce pro mateřinky BENE (Bezpečně a nebezpečně).

VII. Zdravotnictví a sociální služby
Zdravotnictví
Zdravotní péči sokolovským občanům zajišťovala ve městě zejména Nemocnice Sokolov,
řízená soukromou firmou Nemos a vlastněná firmou Penta, a poliklinika, kterou provozuje
Léčebně preventivní zařízení s. r. o. S oběma zařízeními město Sokolov úzce spolupracuje,
což bylo vidět i například na březnové schůzce vedení města a nemocnice, kde nejen že byli
představitelé města ujištěni, že není v žádném případě uvažováno o uzavírání některých
oddělení, nebo útlumu provozu, ale dokonce i přijali nabídku účasti v dozorčí radě
nemocnice.
Spolupráce nemocnice a města se odrazila i ve finanční pomoci nemocničním oddělením.
Díky finanční podpoře města Sokolov pořídila Nemocnice Sokolov přístrojové vybavení za
zhruba 900 tisíc korun. Jednalo se o různé typy přístrojů a nemocničního vybavení, které
ulehčí práci zdejším zaměstnancům. Využití najdou téměř na všech odděleních nemocnice, ať
se již jedná o ortopedii, oční oddělení, internu nebo ARO. Díky darovaným penězům se také
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podařilo koupit geriatrická křesla pro kardiaky na oddělení následné péče nebo odsávačky do
porodnice. Město Sokolov přispívá na koupi lékařských přístrojů na základě uzavřené
dohody, kterou plní každý rok.
Úroveň sokolovské nemocnice, konkrétně její porodní oddělení, se ještě zvýšila od
července, kdy do Sokolova přešli čtyři lékaři a pět asistentek ze zrušeného porodního oddělení
nemocnice v Ostrově, které skončilo kvůli malému počtu porodů. Počet porodů v sokolovské
nemocnici by se tak mohl zvýšit na 500 až 600 ročně, přičemž oproti loňskému roku se zvýšil
o 21 procent. Již v říjnu dosáhl počet narozených miminek 500. Sokolovská porodnice je
navíc jedním ze dvou specializovaných zařízení v ČR, kde lékaři používají unikátní metodu
intravenozní porodnické analgezie. Ta u vybraných budoucích maminek tlumí bolesti, které
ženy u porodu mají. Vše pomocí speciálního přístroje, který má při porodu u sebe, většinou na
krku a pomocí tlačítka si dávkuje utišující prostředky
Porodní oddělení sokolovské nemocnice bylo díky příchodům z Ostrova jedno z mála, kde
nebylo nutné řešit nedostatek personálu, především sester na některých odděleních. Od dubna
nemocnice zvýšila platy sester o deset procent a lékařů o pět procent. Od května pak fungoval
motivační systém pro sestry na lůžkových odděleních. Nemocnice dále čerpala dotace na
vzdělávání sester a na rezidenční místa pro lékaře absolventy. Na rezidenční místa na RTG,
neurologii, ARO, chirurgii, dětském oddělení a interně požádala celkem o 11 milionů korun.
Nový personál se nemocnice snažila získat nabídkou náborového příspěvku a dalších
benefitů. Na náborovém příspěvku se podílel i Karlovarský kraj, který přispíval na zdravotní
sestru 150 000,- korun a 400 000,- pro lékaře. Ve spolupráci s městem nemocnice rovněž
nabízela řešení bytové situace nových zaměstnanců, se Sokolovskou uhelnou pak možnost
zaměstnání partnera přijímaného zdravotníka.
Zkvalitnění péče se dočkají i pacienti chirurgického a interního oddělení. Nemocnice se
rozhodla do modernizace lůžkové části chirurgického a interního oddělení investovat částku
přesahující čtyři miliony korun. Cílem je zkvalitnění nabízených služeb a zajištění vyššího
komfortu pro pacienty, ale také pro sestry a lékaře nemocnice. Na chirurgii se začalo s
rekonstrukcí celkem 10 pokojů pro pacienty. Budou se zde kompletně měnit okna, podlahy a
sociální zařízení. Vzniknou zde také nové prostory a zázemí pro sestřičky a postupně se
drobných oprav dočkají i místnosti, které slouží jako zázemí pro personál, vyšetřovny,
sesterny a sklady materiálu. Modernizace oddělení má být dokončena na začátku roku 2019.
Úroveň dalšího oddělení dosvědčilo i významné ocenění. Za péči o pacienty s cévní
mozkovou příhodou získalo Iktové centrum Nemocnice Sokolov mezinárodní ocenění ESO
Angels Awards. Udělila mu ho Evropská organizace pro léčbu cévních mozkových příhod
(European Stroke Organization – ESO), která hodnotí kvalitu, rychlost a efektivitu
poskytované akutní iktové péče v konkrétním zdravotnickém zařízení. Iktové centrum
sokolovské nemocnice zařadila ESO na druhou nejvyšší možnou úroveň a udělila jí Platinový
status. Uznala tím tak vysokou kvalitu péče o pacienty postižené mrtvicí.
6. října se v aule sokolovského gymnázia konaly další tzv. Pediatrické dny, tedy setkání
odborníků na dětské nemoci, které organizují dětské lékařky a bývalé gymnazistky Markéta
Halířová a Jana Kurcová ze sokolovské nemocnice. Jedním z témat byly například tzv.
periodické horečky. Jedná se o nemoc, kdy se dětem již od batolecího věku stále vrací vysoké
horečky a lékaři zatím nejsou schopni se onemocnění úplně zbavit. Dalším z významných
témat byly psychické problémy, jimiž trpí čím dál větší počet dětí.
Příjemnou zprávou především pro seniory bylo zlevnění léků v lékárně sokolovské
nemocnice o pět procent na všechny volně prodejné léky pro zákazníky starší 55 let.
Podmínkou je, že zákazník musí být držitelem tzv. Senior Pasu. Jde o projekt podporovaný
Ministerstvem práce a sociálních věcí, do kterého se zapojil také Karlovarský kraj.

Sociální služby
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Boj s obchodem s chudobou
I v roce 2018 pokračoval boj vedení města Sokolova s obchodníky s chudobou, díky nimž
a díky nájemníkům, které do svých bytů tito podnikatelé nastěhovali, se ve městě dosti
zhoršilo společenské a bezpečnostní klima. Město zavedlo proti spekulantům tzv. opatření
obecné povahy, tedy nevyplácení doplatku na bydlení v určitých lokalitách, které
zafungovalo. Konkrétně se jednalo o lokality ulic Heyrovského, Hornická a Sokolovská, dále
Nádražní, Svatopluka Čecha a U Divadla a o ulice Jelínkovu, Kosmonautů, Švabinského a
Závodu míru. Do Sokolova tak přestaly přicházet stovky problémových lidí jako na začátku
minulého roku. Ti, kteří přišli a po měsíci zjistili, že nemají v dané lokalitě nárok na doplatek,
zase odešli. Opatření však vzbudilo negativní reakce mezi některými senátory a u
ombudsmanky. V únoru proto situaci do města přijeli monitorovat tři právníci vyslaní právě
ombudsmanskou. Opatření se nelíbí celkem dvaceti senátorům, ovšem jediný, kdo se z nich
přijel do Sokolova podívat, byl senátor Dienstbier. Ovšem poradit nedovedl, stejně jako
ombudsmanka, která do města ani nepřijela. V březnu se proto rada města Sokolova veřejným
dopisem obrátila na nejvyšší představitele veřejné moci, ve kterém adresáty žádá o pochopení
a pomoc v boji proti obchodu s chudobou. Dopis byl adresován ústavnímu soudu, úřadu
vlády, senátu, poslanecké sněmovně a premiérovi. V květnu se pak starosta Jan Picka
zúčastnil setkání dvacítky starostů měst a obcí v Kladně. Hlavním tématem schůzky, kterou
iniciovalo středočeské statutární město, bylo projednání společného postupu při soudním
projednávání ústavní stížnosti proti zavedení opatření obecné povahy. Všichni zúčastnění se
na místě předběžně dohodli, že před ústavním soudem a při dalších veřejných jednáních bude
všechny zastupovat město Kladno.
O problému se diskutovalo i na setkání, které pro občany v říjnu svolala do MDK Pirátská
strana. Ombudsmanka Anna Šabatová tentokrát dorazila, ovšem na akci nebylo pozváno
vedení města. Diskuse se tak z představitelů městských organizací účastnil jen ředitel MDK
Ladislav Sedláček.
Pomoc v nouzi
Město Sokolov se rozhodlo přesunout nízkoprahové denní centrum neziskové organizace
Pomoc v nouzi, o.p.s. do noclehárny s 26 lůžky, která se nachází ve druhém patře budovy
nedaleko dopravního terminálu. Budovu město koupilo a opravilo za přibližně 2 miliony
korun před více než rokem a noclehárnu taktéž poskytuje lidem bez domova organizace
Pomoc v nouzi. Související stavební práce v městském objektu si vyžádaly skoro 5 milionů
korun. Nové zázemí nabízí skladové prostory, kuchyňku, bezbariérový přístup, sociální
zařízení i prádelnu se sušičkou a pračkou. Celkově se zlepšily podmínky pro klienty i
zaměstnance. Největší výhodou je pak koncentrovaná pomoc sociálně slabým lidem pod
jednou střechou. Denní služba pro 16 klientů začala v prostorách stacionáře fungovat od
začátku září. Projekt byl realizován městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci poskytnuté podpory z Integrovaného
regionálního operačního programu.
Organizace Pomoc v nouzi také získala v říjnu pro své potřeby nový automobil. Obecně
prospěšná společnost obdržela svůj druhý vůz v rámci projektu Sociální automobil. Ten
funguje po vzoru evropských měst již 20 let, za tu dobu bylo předáno v České republice na
stovky vozidel. Sokolovská organizace získala v celkovém pořadí již 751. automobil. V rámci
tohoto projektu pak bylo v Sokolově předáno již třetí vozidlo. Nový vůz bude využit
například k zásobování zařízení provozním materiálem a umožní také poskytovat služby
seniorům a zdravotně postiženým terénní formou. Na vůz přispělo asi 33 sponzorů napříč
obory od velkých firem až po nejmenší jednotlivce z místních obyvatel i přilehlého okolí.
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Fond na podporu dětí s handicapem
Od začátku roku 2018 mohly rodiny, které pečují o tělesně handicapované dítě, požádat
město o jednorázový příspěvek na péči. Zvláštní fond založilo město pro ty, které jsou
zařazené do 3. a 4. třídy podle klasifikace postižení. Město mělo pro tyto potřeby na rok 2018
vyčleněno 255 tisíc korun. Děti zařazené do 3. stupně mohly získat příspěvek 5 tisíc, ve 4.
stupni pak 10 tisíc korun. Peníze mohli rodiče použít na nákup kompenzačních pomůcek,
ozdravné pobyty, rehabilitace apod. Ukázalo se, že v Sokolově rodiny pečují o 35 takto
nemocných dětí.
Gerontologické dny v Sokolově
Město Sokolov, konkrétně Městský dům kultury, se 17. května stalo místem konání 13.
ročníku konference o životě nejstarší generace a péče o pacienty v důchodovém věku s
názvem Gerontologické dny. Kongres se konal pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje
Jany Vildumetzové, hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a starosty města Sokolova
Jana Picky. Témata diskuse byla rozvržená do celého dne. Hovořilo se například o míře
podávání léků v pobytových zařízeních, poskytování paliativní péče, nebo duchovní útěše pro
pozůstalé i umírající. Přítomné mimo jiné přivítal i starosta Jan Picka, který kromě hostů
uvedl i místostarostku Renatu Oulehlovou jako zakladatelku Střípků a spoluzakladatelku
domácího hospice Motýl.
Senior expres
Nízkonákladová dopravní služba pro starší a handicapované občany města Sokolova
zaujala porotu Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky. Sokolovský
Senior expres byl nominovaný na zvláštní cenu MOSTY, kterou organizace uděluje již 15 let.
Projekt uspěl mezi sedmi desítkami návrhů a postoupil do boje o titul v kategorii veřejné
správy. Patronát nad akcí má Livia Klausová, která se s představiteli všech nominovaných
setkala v den slavnostního gala vyhlášení 22. března v Top Hotelu v Praze. Zde sice projekt
nedosáhl na žádnou z cen, ovšem i tak je jeho účast v celém projektu jistě úspěchem.
V květnu využití Senior expresu překročilo hranici deseti tisíc odbavených klientů, k lékaři
nebo na nákup služba přepravila již 10 500 lidí. Město Sokolov s městskou policií to
symbolicky oslavily v Den sousedů ve středu 30. května 2018. Na paní Johanu, která se na
pozici umístila, před budovou úřadu ráno čekali starosta Jan Picka s místostarostkou Renatou
Oulehlovou a zástupcem velitele strážníků Jiřím Novákem, aby předali květinu a drobné
dárky.
Centrum Mateřídouška
Klienti denního stacionáře Mateřídouška, o.p.s. se konečně dočkali a v říjnu bylo v
Sokolově otevřeno nové pracoviště této organizace. Organizace působí od roku 2007 v
Chodově, kde pečuje o klienty s tělesným i mentálním postižením. Obyvatelé Sokolova za
službou dlouhodobě dojížděli. Město proto jejím majitelům, manželům Bráborcovým,
věnovalo objekt bývalé školní budovy v Sokolovské ulici. Díky dotaci iROP, která pokryla
rekonstrukci za 18 milionů korun, v budově od prosince 2017 vzniklo moderní pracoviště až
pro 40 pacientů. Slavnostního otevření se 24. září zúčastnili starosta Jan Picka, místostarostka
Renata Oulehlová a místostarosta Karel Jakobec. Pozvání přijal také starosta Chodova Patrik
Pizinger. Centrum nabízí nejmodernější vybavení. Pobyt klientům zpříjemní například
41

snoezelenový pokoj, relaxační místnost, vodoléčba, oční rehabilitace a další speciální
techniky. Velice důležitým se pro imobilní či těžce pohyblivé klienty stal závěsný kolejnicový
systém Roomer, díky kterému se klient může v pohodlném vaku pohybovat po celé budově.
Chráněné dílny
Město Sokolov dříve provozovalo vlastní chráněné dílny pro handicapované jedince. V
roce 2008 je ale zrušilo a pracovníky si převzala organizace Zdraposo. Její činnost město
finančně dlouhodobě podporovalo. Například letos uvolnilo příspěvek ve výši 1,4 milionu
korun, ačkoli jinde v republice se většinou podobná zařízení uživí sama. Ovšem organizace
Zdraposo v letošním roce oznámila, že do konce roku bude muset 30 svých zaměstnanců
propustit, protože nemá peníze na jejich mzdy. To se velice nelíbilo vedení města, které to
považovalo za selhání vedení Zdraposa. Proto se vedení města tak společně s představiteli
Sokolovské bytové, která má budovu, kde Zdraposo sídlí, ve správě, pustilo do intenzivního
řešení situace, jehož výsledkem byl vznik dceřiné společnosti Sokolovská chráněná. Ta 16
lidí, kterým v září skončily smlouvy, přijala od října do nového poměru a stejně tak i 14
zbývajících, jejichž smlouvy měly skončit do konce roku. Město tak vznikem firmy
zachránilo práci pro 30 zaměstnanců, kterým hrozila výpověď. V plánu bylo pokračovat
v činnosti zaměstnanců, jakou vykonávali dosud, tedy drobné montážní práce. Výhledově, na
rok 2019, bylo naplánované zprovoznění pekárny a cukrárny v nově vznikajícím bytovém
komplexu, který se současným Zdraposem přímo sousedí.
Děti ze sociálně vyloučeného prostředí
Již tradičně se o prázdninách konalo v režii sociálních organizací několik letních táborů pro
děti ze sociálně vyloučeného prostředí. Například Orgán sociálně – právní ochrany dětí
(OSPOD) Městského úřadu Sokolov pořádal letní tábor v Libé u Chebu. Tábora se
dohromady zúčastnilo 32 dětí, které jsou v evidenci orgánu sociálně - právní ochrany dětí,
odboru sociálních věcí Městského úřadu Sokolov. Děti byly ubytovány v rekreačním
středisku LibáCamp v obci Libá a přijela se na ně podívat i sokolovská místostarostka Renata
Oulehlová s místostarostou Karlem Jakobcem. Celá akce byla plně financována z rozpočtu
města Sokolov. OSPOD také v prosinci pro tyto děti zorganizoval vánoční setkání
s překvapením a zúčastnila se ho i skupinka čertů v čele s Mikulášem a Andělem, kteří
rozdávali balíčky s odměnami.
Sokolovský spolek Pohlazení, který svoji činnost zaměřuje především na děti ze sociálně
vyloučeného prostředí, zprostředkoval o prázdninách zase letní tábor 26 dětem a víkendový
pobyt na Jesenici. Několik dětí se zúčastnilo česko-německého tábora v Heiligenhofu u Bad
Kissingenu, jiné v moravském Mistříně u Kyjova a nejvíce jich jelo na dva tábory pro mladší
a starší na Hadovku u Konstantinových Lázní. Všechny děti prožily tábory plné her, soutěží a
dobrodružství. Poslední letní akcí byl vydařený společný sjezd řeky Ohře z Tršnice do
Kynšperku nad Ohří. Pohlazení také částečně podpořilo pobyt u moře pro zdravotně
handicapovaného chlapce.
Konference o asistenci prevence kriminality
8. listopadu se v Sokolově konala konference na téma Asistenti prevence kriminality v
praxi. Zkušenosti během téměř deseti let fungování projektu si vyměnili odborníci z
Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje. U řečnického pultu se vystřídali i představitelé
úřadu práce, nebo ministerstva vnitra. Zúčastnili se také starostka Sokolova Renata Oulehlová
nebo náměstek hejtmanky Petr Kubis. Byl připomenut průzkum pocitu bezpečí, který si
městská policie před zavedením asistentů v Sokolově nechala zpracovat a který ukázal, že
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72% z dotazovaných čtyř set respondentů ze Sokolova se nejvíce bojí Romů, i když ne vždy
oprávněně. Sokolov se rozhodl tento výsledek změnit. Díky asistentům prevence kriminality
byl po sedmi letech evidován nižší počet stížností i volání na tísňové linky či se zlepšila
komunikace škol s rodiči problémových dětí. Ačkoli nemají asistenti prevence kriminality
zásadní pravomoci městské policie, je jejich činnost v ulicích vidět. Kromě docházek do
sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit vyloučením ohrožených docházejí například do
nemocnic, úřadů práce nebo městských parků a v mnoha místech, kde působí, se napětí
zejména mezi starousedlíky a nově příchozími v problematických lokalitách zmírnilo.
Rozhodnutí o zřízení městské sociální služby
Nové zastupitelstvo v listopadu rozhodlo o zřízení příspěvkové organizace se zaměřením na
provoz sociálních služeb. První rok bude chod organizace financovat město Sokolov, následně
bude usilovat o zařazení do sítě sociálních služeb Karlovarského kraje, čímž by došlo k
výraznému financování ze strany státu. V prvním ročním období se počítá se zaměstnáním
šesti lidí a nákupem auta.
Anketa Senior roku
Již podruhé se konala anketa o nejaktivnějšího seniora Karlovarského kraje. 8. listopadu se
vyhlášení vítězů za rok 2018 konalo v sokolovském Městském domě kultury, a to za účasti
hejtmanky kraje Jany Mračkové Vildumetzové, starostky Sokolova Renaty Oulehlové a
dalších hostů. Ocenění si odnesla doktorka Marie Micková, jež cenu převzala za celoživotní
přínos v oblasti rehabilitační medicíny, léčebné výživy a odbornou přednáškovou činnost.
Jako druhý převzal cenu Senior roku pan Zdeněk Bašus za celoživotní přínos v oblasti rozvoje
keramického průmyslu. Třetí titulovaný, Ján Cabadaj, byl oceněn za celoživotní přínos v
oblasti sociální a zdravotní péče, především za rozvoj paliativní péče v Karlovarském kraji.
Cenu hejtmanky pro tento rok převzal patriot Mariánských lázní Václav Větrovský, duše
Komunitního centra Armáda spásy Irena Černá, „babička“ karlovarské nemocnice Eva
Kocánková, sboristka Jitka Pokorná a zakladatelka Klubu seniorů v Nejdku Eva Rudolská.

VI. Sport ve městě
Populárním sportem pro sokolovské fanoušky zůstal i nadále fotbal. Fotbalisté FK
Baníku Sokolov hráli v ročníku 2017/2018 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 trenérem Vítězslavem Hejretem a asistentem Davidem
Vaněčkem. Před začátkem tohoto ročníku Baník také angažoval do trenérského štábu
bývalého skvělého fotbalistu Pavla Horvátha. Společně s ním mužstvo posílilo o několik
talentovaných hráčů z Viktorie Plzeň. Baníkovci začali ligu dvěma prohrami, poprvé zvítězili
v 5. kole nad Třincem. V průběhu podzimní části se na domácím trávníku příliš nedařilo, ale
pravidelně tým bodoval na venkovních hřištích. V závěru podzimu pětkrát v řadě neprohrál,
dokázal porazit Hradec Králové i Příbram. V pohárové soutěži dokráčeli sokolovští fotbalisté
až do 3. kola, kde těsně vypadli po prohře 0:1 v Jihlavě. Také na jaře se čekalo pět kol, než
Baník naplno bodoval. Poté však získával body pravidelně a po 30. kole skončil v tabulce na
velmi solidní 7. příčce s 41 body za 12 výher, 5 remíz a 13 porážek při skóre 34:39.
Nejlepším střelcem týmu byl záložník Jan Kosak s 9 brankami. Po sezóně ukončil kariéru
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útočník Vojtěch Přeučil, který se zapsal do povědomí fanoušků jako brilatní exekutor přímých
kopů.
Klub v sezóně také oslavil 70 let svého trvání. Na oslavy v červnu dorazil i nejlepší střelec
uplynulého ročníku české nejvyšší soutěže Michael Krmenčík. Jeden z nejúspěšnějších hráčů
FK Baník Sokolov, český reprezentant a trojnásobný mistr ligy nastoupil v exhibičním utkání
v zeleném týmu pod taktovkou trenéra Jindřicha Kubrychta. Kromě utkání ALL Star Teamů
si zahrála Stará garda FK Baník Sokolov proti zástupcům města Sokolov. Na hřišti se
představil také Petr Jiráček, David Vaněček, Pavel Horváth, František Dřížďal a další
fotbalové osobnosti. Sportovní areál navštívili v sobotu 16. června malí i velcí fanoušci, kde
si užili spoustu zábavy.
Hokejisté HC Baníku Sokolov hráli v sezóně 2017/2018 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. Tým měl v této sezóně mnohem lepší výkony než v sezóně
předcházející. Po základní části a 40 odehraných zápasech a pod vedením nového trenéra
Michala Jägera byli sokolovští hokejisté s celkovým skóre 186:124 na prvním místě tabulky a
postoupili do vyřazovací části o 1. ligu. V osmifinále vyřadili ve čtyřech zápasech tým Dvora
Králové a nadějně směřovali výše, ovšem ve čtvrtfinále je zastavili hokejisté Moravských
Budějovic, přičemž dva zápasy ze čtyř prohráli Sokolovští až v prodloužení. Sezóna tak pro
ně skončila, ovšem s výraznějšími úspěchy, než tomu bylo v sezóně minulé.
Klubu se také podařilo dojednat působení národního týmu do 16 let na sokolovském
zimním stadionu. Reprezentační šestnáctka zde působila od 5. do 11. listopadu. V rámci
kempu pak reprezentace do 16 let odehrála v Sokolově dva zápasy se stejně starým výběrem
Švýcarska.
Podobně jako v předešlých letech zaujali svými výkony sokolovští vzpěrači z oddílu TJ
Baník Sokolov. Dominik Oračko v červnu na Mistrovství České republiky v Horní Suché
vyrovnal evropský rekord v trhu 134 kg v nejtěžší váhové kategorii +94 kg. V červenci pak
odjel spolu s dalším úspěšným vzpěračem Markem Polhošem juniorské mistrovství Evropy
15-17 let v italském Milánu. Marek Polhoš startoval v hmotnostní kategorii do 50 kg,
Dominik Oračko bojoval o titul v nejtěžší váhové kategorii +94 kg a zvítězil. Zlaté medaile
získal v trhu, ve dvojboji a v nadhozu, u prvních dvou navíc vytvořil nové evropské rekordy a
stal se tak juniorským mistrem Evropy.
V září přidal další vzpěračský úspěch junior Jiří Barnet, který reprezentoval Českou
republiku na turnaji V4 družstev v Praze na Olympu. Turnaje se tradičně zúčastnila družstva
České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Sokolovskému sportovci se povedlo hned
několik skvělých výkonů, kdy v trhu pokořil 101 kg, v nadhozu 125 kg a ve dvojboji 226 kg.
Byl tak zařazen do nominace na Mistrovství Evropy do 20 let ve váze do 62 kg, které se
konalo v říjnu v Polsku.
Sokolovští sportovci se také dočkali zaslouženého ocenění širší veřejností. Tělovýchovná
unie Sokolov udělila v březnu ceny za úspěšné výkony, kterých sportovci ze Sokolovska
dosáhli během roku 2017. Udělovalo se v řadě kategorií. Mimořádné ocenění získala
sokolovská rodačka a rostoucí tenisová hvězda Markéta Vondroušová.. Slavnostního
předávání cen se zúčastnili náměstek hejtmanky a sokolovský radní Petr Kubis, starosta
Sokolova Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová, starosta Chodova Patrik Pizinger a
řada dalších hostů.
16. dubna pak byli sportovci, trenéři a sportovní legendy, kteří dosáhli výjimečných
úspěchů či se zasloužili o rozvoj sportu v našem regionu, oceněni v Karlovarském městském
divadle. Hlavní cenu hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové si nakonec odnesla
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závodnice na horském kole Veronika Kubínová, plavkyně Vendula Dušková a stolní tenista
Antonín Gavlas. Mimořádné ocenění získal dostihový jezdec a trenér Josef Váňa. Mezi
oceněnými nechyběli sportovci ze Sokolova. Například Marek Polhoš, vzpírání žáci TJ Baník
Sokolov, ocenění si odneslo i celé družstvo vzpěračů, nebo Petr Tarant, sportovní legenda
střeleckého klubu Policie UNITOP Sokolov. Slavnostního večera se zúčastnili starosta
Sokolova Jan Picka, místostarostové Renata Oulehlová a Karel Jakobec.

Další zajímavosti ze sportu
Úspěch boxerských kadetů
Trenér sokolovských boxerů Jan Malý přivezl na dubnové mistrovství ČR do Českých
Budějovic jen čtyři svěřence, ovšem ti získali hned tři medaile. Nikol Roubalová v souboji
s pražskou boxerkou Galekovou sice prohrála, získala však skvělé 2. místo. Stříbro si mohla
na krk pověsit i Barbora Chvojková. Trochu smůly si Čech vybral Dominik Mezei. V prvním
utkání vybodoval svého soupeře 4:1. V semifinále mu ale los postavil do cesty hlavního
favorita této kategorie, českého reprezentanta Erika Suchého. S tím sice držel krok, avšak
nakonec mu podlehl a skončil celkově třetí. Přes to bylo jihočeské mistrovství pro sokolovské
boxery nadmíru úspěšné.
Medaile orientačních běžců
Skvělým úspěchem zahájili orientační běžci KOB Baník Sokolov hlavní běžeckou sezónu.
O druhém dubnovém víkendu pořádal oddíl ze Studence nedaleko obce Mostek v
Královéhradeckém kraji první vrcholnou akci sezóny - mistrovství ČR nočního závodu. Na
tento orientačně velmi náročný a specifický závod se přihlásilo přes 500 nejlepších závodníků
z celé ČR. Za sokolovský klub vyjela výprava 4 běžců. V kategorii nad 35 let doběhl Karel
Rambousek na 2. místě a získal tak stříbrnou medaili, čímž obhájil svůj loňský úspěch. Mezi
dorostenci se prezentoval výborným výkonem zejména Oldřich Kohoutek. Ten prokázal na
začátku sezóny velmi kvalitní formu a ve své kategorii obsadil 12. místo, když za sebou
zanechal dalších 35 běžců. Zbývajícím našim závodníkům, Zdenku Hejdukovi a Adamu
Solomkovi se již tak nedařilo.
XI. ročník silničního závodu o „Pohár starosty města Sokolova“
V Sokolově se o víkendu 4. a 5. srpna jel již XI. ročník silničního závodu o „Pohár starosty
města Sokolova“, který byl zároveň mistrovstvím České republiky Masters. Sokolovští
závodníci se ve velké konkurenci neztratili, naopak byli dobře vidět. V sobotu byla na pořadu
časovka jednotlivců, která se jela na trati Sokolov ve směru do Lomnice, Vintířov a zpět o
délce 18 km. Za velkého vedra se na start postavilo 95 závodníků. V kategorii D dojel na 2.
místě sokolovský Ludvík Killinger st. (Cyklo team Killi), v kategorii B skončil na 4. místě
Ludvík Killinger mladší a Jan Valeš na 9. místě, oba také z Cyklo team Killi. V kategorii žen
obsadila 1. místo Ivana Sekyrová (Cyklo team Killi), česká reprezentantka v atletice.
V neděli se jelo mistrovství České republiky v časovce dvojic a Pohár Karlovarské
cyklistiky mládeže na shodné trati jako v sobotu. V kategorii D zvítězili Ludvík Killinger st.
spolu s Radoslavem Krummerem a v kategorii B dojeli na 3. místě Ludvík Killinger ml. a Jan
Valeš.
Vyhlášení po oba dva dny proběhlo na náměstí Budovatelů, za účasti zástupců
Karlovarského kraje, města Sokolova a chemických závodů Synthomer.
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Velká cena Sokolova v City Triathlonu
V srpnu se v Sokolově rozhodlo o absolutních vítězích Českého poháru v olympijském a
sprint triatlonu. Předposlední závod letošního ročníku Triatlon Czechtriseries se konal u
jezera Michal, v jehož vodě závodníci absolvovali 700 metrů plavání. Na kole je čekalo 20
km ve dvou okruzích vedoucích do Sokolova. Závěrečný pětikilometrový běh pak vedl
v blízkosti jezera.
Do Sokolova dorazilo několik reprezentantů, mezi nimi i juniorský talent Radim Grebík,
jenž zvítězil. Druhé místo si s odstupem 34 sekund připsal Jiří Kalus, třetí doběhl olympionik
Přemysl Švarc.
Největším lákadlem závodu žen byl útok Jitky Rudolfové na celkové vítězství v českém
poháru. Velká cena Sokolova ale byla nakonec v režii jiných závodnic. Vyhrála Alžběta
Hrušková, druhá finišovala se ztrátou 26 vteřin Tereza Zimovjanová, třetí pak Heidi
Juránková.
Sokolov byl také posledním závodem, ve kterém si mohli triatlonisté připsat body do
absolutního pořadí Triatlon Czechtriseries. Už dříve se rozhodlo o prvním místě Jana Volára
mezi muži. V kategorii žen celkové vítězství obhájila „v nepřítomnosti“ Romana Gajdošová,
která reprezentuje Slovensko na mistrovství Evropy.
Benefiční utkání v basketbalu
30. listopadu se ve sportovní hale konalo benefiční basketbalové utkání mezi týmy FK
Baník Sokolov a HC Baník Sokolov. Na celý večer si našlo 230 diváků, z toho 160 platících a
také velké množství dětí. Předzápas basketbalu totiž obstaralo měření sil starších žáků FK
Baník Sokolov a HC Baník Sokolov. Žáci se utkali ve florbalu a následně ve futsalu, kdy se
skóre sčítalo a vítězně z tohoto dvouklání vzešli mladí fotbalisté. Poté již na řadu přišli i hráči
A-týmů obou Baníků. Konečný výsledek byl 29:16 ve prospěch fotbalistů. Mimo zápasy
zástupců fotbalistů a hokejistů došlo také na pěkná vystoupení hostů a zároveň partnerů celé
akce. Velký aplaus sklidila slovenská dvojice Andrej a Alica – AA Gravity a jejich
vystoupení párové akrobacie. Skvěle si vedly také zástupkyně sokolovské taneční skupiny
Glamour. Nejdůležitějším na celé akci však byla podpora Oddělení následné péče Nemocnice
Sokolov, bylo vybráno 17 013,- Kč.
Benefiční utkání ve fotbale
22. května proběhlo na Baníku v Sokolově přátelské utkání mezi představiteli města a
regionálními sportovními hvězdami. Charitativní akce proběhla již počtvrté, tentokrát na
podporu distribuce dětských knížek Petry Šetele s názvem Jak se Oříšek naučil pomáhat do
mateřských škol a prvních tříd škol základních. A aby se tato kniha dostala do sokolovských
tříd, sešli se zaměstnanci radnice a zastupitelé společně se soupeři, jakými byli například
Pavel Horváth, David Hruška, František Dřížďal, Jiří Mlika, Josef Němec nebo Martin Boček.
Čestný výkop hlavního zápasu provedla místostarostka Renata Oulehlová. Utkání nakonec
skončilo smírně 8:8. Během charitativní akce pod záštitou starosty Jana Picky se na knížky
vybralo celkem 31 886,- Kč.
Bahňák
V sobotu 12. května startoval již tradiční extrémní závod plný bláta, dřiny a zábavy s
názvem Bahňák organizovaný zapsaným spolkem ONeSa Sokolov. Organizátoři si připravili
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pro letošní 8. ročník ozkoušené i nové překážky pro více než 1 000 dorazivších závodníků.
Akci zahájil v sokolovském Jižním lomu starosta Jan Picka, ředitel územního odboru
Hasičských záchranných sborů Martin Mulač a ředitel Městského domu kultury Ladislav
Sedláček. Hned po úvodních slovech se začalo rozcvičovat na 71 žen, jejichž kategorie měla
závod odstartovat. Dále měli závodníci možnost startovat v kategoriích muži, týmy, dorost,
starší a mladší děti a dokonce i rodinné týmy. Trať pro dospělé závodníky letos měřila pět
kilometrů a bylo na ní 30 překážek, dorostenci museli zdolat 20 překážek na trase dlouhé 1,5
kilometru. Dětem a rodinným týmům bylo určeno zdolání 15 překážek a 750 metrů trati.
Mužskou kategorii tentokrát vyhrál Martin Šíbal, ženskou Zuzana Kocumová.
Hvězda karate v Sokolově
Hvězda okinawského karate Akihito Yagi navštívila v květnu Sokolov. Mistr byl jedním z
hostů ultimátních zápasů MMA (smíšené bojové umění), které se v sobotu 26. května konaly
v Hornickém domě. Učitel a mistr tradičního karate-do byl v našem městě již před třemi lety.
Tehdy tady vedl mezinárodní seminář pro studenty z České republiky a Evropy. I tentokrát
přijel na pozvání ředitele České Meibukan Gojyu-ryu Karate-do asociace se sídlem v
Sokolově Jiřího Matouše. Akihito Yagi se pyšní tituly sensei - učitel a Kyoshi, tedy učitel filozof a pochází z velmi slavné rodiny, která po několik generací uctívá, praktikuje a vyučuje
tradiční okinawské bojové umění. V Sokolově se v oktagonu postavily hned dvě legendy
tohoto tvrdého sportu. Po dvouleté přestávce se do boje vrátil mistr Evropy z roku 2016
Tomáš Thor Kužela a do pomyslné síně slávy svým 100. zápasem, jako první Čech, vstoupil
Jaroslav Číňan Poborský.
Úspěchy ve volejbale
Mladým volejbalistům ze Sokolova se v říjnu povedl skvělý start do nové sezóny. V
Hradci Králové se zúčastnili kvalifikace Českého poháru žáků a z celkového počtu 24 týmů
obsadili fantastické první místo. Volejbalisté zúročili zkušenosti z loňského roku a předvedli
hru na velmi vysoké úrovni. Díky umístění v této kvalifikaci si zajistili postup do finále
Českého poháru mezi nejlepší týmy České republiky.
V květnu se sokolovské mladičké hráčky zúčastnily v barevném mini volejbalu turnaje
„Břežanská hvězdička“, který pořádal Orion Praha, a to v barvách žlutá, kde vybojovaly
krásné 2. místo z dvaceti zúčastněných, v oranžové barvě 5. a 6. místo z 25 družstev a v
zelené barvě 12. místo z 20 družstev. Trenér byl s výkonem všech děvčat nadšený, a všem
nadějím volejbalu včetně rodičům poděkoval za vzornou reprezentaci klubu, ale i města
Sokolov.
O propagaci města se zasloužily i starší dívky. Ve dnech 19. a 20. května se konal turnaj
Velké ceny Sokolova starších žákyň. Turnaje se zúčastnily kromě domácích žákyň také Loko
Plzeň, SK Třebín, Orion Praha, Olymp Praha, KCM Ústí, KCM Plzeň a Český Krumlov. Po
oba dny byl k vidění výborný šestkový volejbal starších žákyň. Turnaj vyhrála děvčata z
Českého Krumlova a odvezla si krásný pohár za první místo.

VIII. Statistické údaje o obyvatelstvu
Počet obyvatel České republiky v roce 2018 vzrostl o téměř 40 000 na 10 649 800 lidí.
Většinu přírůstku způsobila migrace, zejména ze Slovenska a Ukrajiny. Narodilo se 114 036
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dětí, meziročně o 369 méně. Podíl dětí narozených mimo manželství byl 48,5 procenta, o rok
dříve to bylo 49 procent. Je to poprvé od roku 1988, kdy se tento podíl v meziročním srovnání
snížil. Počet úmrtí byl 112 920, o 1 477 více než v roce 2017. Zemřelo více mužů než žen. V
průběhu první roka života zemřelo 292 dětí. Kojenecká úmrtnost se tak meziročně mírně
snížila na 2,6 promile. Sňatek uzavřelo 54 470 párů, tedy nejvíce od roku 2007. Ženichům
bylo nejčastěji 29 let, nevěstám 27 let. Počet rozvodů klesl na 24 122, tedy asi o 1 600 oproti
roku 2017. Rozvedeným mužům bylo v průměru 44,8 let, rozvedeným ženám 41,9 let.
Zvyšující počet obyvatel se však ani v roce 2018 netýkal Karlovarského kraje, kde nadále
docházelo naopak k úbytku obyvatelstva způsobeného zejména vystěhováváním kvůli
nedostatku pracovních příležitostí a nízkým mzdám. K 1. lednu 2019 žilo v kraji 294 896 lidí,
což znamenalo o 790 méně než v roce předešlém. Prohloubil se tak negativní trend, jenž trvá
nepřetržitě od roku 2009. V celém kraji se v roce 2018 narodilo 2 755 dětí, tedy prakticky
stejně jako v roce 2017. Oproti tomu zemřelých bylo 3 491, o 85 osob více oproti roku
minulému.
Úbytek lidí byl bohužel zaznamenán i na Sokolovsku, kde ubylo v celém okrese 453
obyvatel, nejvíce ze všech okresů kraje. K 1. lednu 2019 žilo ve městě Sokolov 23 241
obyvatel, o 197 méně než v roce 2017, což opět dokládá klesající trend. Opět o něco vzrostl
průměrný věk sokolovských občanů, a to na 42, 58 roku.
Před matričním úřadem Sokolov bylo uzavřeno 222 sňatků, 191 z toho bylo uzavřeno
přímo v Sokolově, ostatní v obcích spadajících pod sokolovský matriční úřad. V obvodu
úřadu se narodilo 682 dětí, v městě samotném se narodilo 232 dětí, o 10 více než v roce
předešlém. V tomtéž obvodu v roce 2018 zemřelo 790 občanů, 292 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 2018 opět nejnižší za posledních 19 let.
Obecná míra nezaměstnanosti dosáhla 2 %, celková míra nezaměstnanosti pak dosáhla 3,1 %.
Bez práce bylo k tomuto datu 231 500 osob, naopak volných míst bylo 324 400. Karlovarský
kraj měl s 2,66 % šestou nejvyšší míru nezaměstnanosti v republice, přestože toto číslo oproti
roku 2017 o něco kleslo (3,3 % v roce 2017). Mezi všemi třemi okresy kraje zaujímal ten
sokolovský s mírou 3,78 % opět první příčku, i když oproti minulému roku kleslo toto číslo o
takřka jedno procento.

IX. Počasí
Začátek roku 2018 ovládlo takřka jarní teplé počasí, ovšem v druhé části ledna jsme se již
mohli radovat s četných sněhových přeháněk, které nám nadělily pokrývku sněhu. Ta ovšem
příliš dlouho nevydržela a sněhové přeháňky se střídaly s dešťovými a teplota stoupala k 6
stupňům.
V první dekádě února převládalo deštivé teplé počasí, nadprůměrné teploty opět
připomínaly spíše jaro a pohybovaly se od 6 do 10 stupňů. Od poloviny měsíce jsme
zaznamenali přeháňky sněhové i dešťové a teploty v rozmezí od –5 stupňů do 10 stupňů
Celsia a vál velmi silný vítr.
Chladný březen se velice podobal únorovému počasí. Stále zataženou oblohu doprovázely
četné přeháňky a silný vítr. Teploty se pohybovaly v rozmezí –5 stupňů do 8 stupňů,
výjimečně při vyjasnění do 11 stupňů.
Počátkem dubna bylo stále zamračeno a deštivo. Teploty však začaly pomalu stoupat, a
v druhé a třetí dekádě už se pohybovaly kolem 20 stupňů a převládala slunečná obloha
s minimálními dešťovými přeháňkami.

48

Květen nám přinesl krásné letní počasí s občasnou bouřkou. Zaznamenali jsme
nadprůměrné teploty kolem 27 stupňů Celsia a minimální srážkové úhrny. V květnu také
západem Čech otřáslo zemětřesení o síle až 4,1 Richterovy škály, v tomto roce zatím
nejsilnější. Jeho epicentrum bylo pět kilometrů jihovýchodně od Lubů, u obce Nový Kostel.
Efekt byl znatelně větší a bylo to dáno tím, že zemětřesení bylo v mělké hloubce, a to kolem
sedmi kilometrů, zatímco ty předchozí byly v hloubce zhruba devět kilometrů. Otřesy pocítili
lidé i v Sokolově.
I červen byl slunečný a teplý, ale místy se přehnaly občasné bouřky se silným větrem.
Teploty dosahovaly k 25 až 30 stupňům, takže to byly teploty již letní.
V červenci a srpnu bylo velice teplé a slunečné počasí. Padaly teplotní rekordy, místy bylo
naměřeno až 36 stupňů Celsia. Noci jsme zažili tropické, teplota klesla pouze k 20 stupňům.
Vody ve vodních nádržích a potocích začalo prudce ubývat, vysychaly studny a v některých
oblastech byl vyhlášen zákaz odběru vody z řek a potoků. Zejména horské oblasti, na
Sokolovsku například Stříbrná či Bublava, trpěly nedostatkem vody poměrně značně.
V některých regionech včetně Sokolova byl i dočasně vyhlášen zákaz rozdělávání otevřeného
ohně. Do ulic vyjely kropicí vozy, aby alespoň částečně zchladily rozpálený asfalt a beton a
ulevily tak zejména obyvatelům větších městských aglomerací.
V září teplé dny pokračovaly a zažili jsme krásné babí léto. Bylo velice teplo a slunečno, jen
občas se přehnala dešťová přeháňka. Teplota se stále pohybovala okolo 20 stupňů.
Změna přišla až v první dekádě října, kdy se ochladilo a teplota nevystoupala přes den ani
k 10 stupňům. V ranních hodinách padala rtuť teploměru dokonce k nule, občas i mírně pod
bod mrazu. Ve druhé a třetí dekádě se opět oteplilo a teplota stoupala k 15 stupňům.
Počátek listopadu pak stále připomínal krásný teplý slunečný podzim s občasným
mrholením a přeháňkou. Teploty se pohybovaly okolo 10 – 12 stupňů. V druhé dekádě měsíce
přišlo ochlazení s občasnými dešťovými přeháňkami a na konci listopadu začalo mrznout. 30.
listopadu nám počasí znepříjemnilo ráno ledovkou po celém kraji, která značně komplikovala
dopravu a zavinila velké množství dopravních nehod. Ledovka vydržela až do dalšího dne.
V prvním prosincovém týdnu začal padat sníh a teploty se pohybovaly kolem nuly. Sněhová
pokrývka se však dlouho neudržela a v následujících dnech se střídaly sněhové přeháňky
s dešťovými. Ve druhé dekádě prosince teploty stouply nad nulu k 5 až 8 stupňům a Vánoce i
konec roku jsme opět oslavili na blátě a s dešťovými přeháňkami.
Zápis byl schválen Radou města Sokolova dne: 25. září 2019

Renata Oulehlová
starostka

PhDr. Vladimír Bružeňák
kronikář
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