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I. Úvod k roku 2019 

Události v Sokolově: 
 

Bezesporu významný byl rok 2019 pro město Sokolov, a to hned z několika důvodů. Tou 

nejzásadnější událostí bylo zahájení největší investiční akce v historii města, kterou je výstavba 

pobytové zařízení pro seniory v Sokolově. Nese název „Čtyřka“. Odkazuje tímto jménem na 

někdejší čtvrtou základní školu, na jejímž místě moderní budova určená pro lidi 

v pokročilejším věku, kteří potřebují nepřetržitou péči, vyroste do roku 2021. Největší 

investiční akce v historii města si vyžádá náklady kolem 150 milionů korun. Rok 2019 byl 

vůbec ve znamení započatých či dokončených investičních akcí. 

 

Nové zázemí pro městskou knihovnu 

Městská knihovna v Sokolově začala psát poslední kapitulu svého působení v sokolovském 

zámku. Zahájena totiž byla rekonstrukce dvou budov na Starém náměstí. Objekty předalo 

město 18. března společnosti Swietelsky stavební s.r.o., která jako vítěz výběrového řízení akci 

provede. Přestavba dvou objektů pro potřeby knihovny je financována z rozpočtu města. Začala 

rovněž výstavba nového zázemí pro tenisový klub, několika parkovišť (Heyrovského, Závodu 

míru, Atletická) nebo dvou víceúčelových stezek pro chodce a cyklisty. A společnost AVE 

sběrné suroviny, a. s., začala s dlouho očekávanou likvidací prvních objektů bývalého 

železničního depa v Sokolově. 

 

Město postavilo nadstandardní byty pro seniory 

Sedmnáct nových bytů bylo dokončeno v areálu bývalých chráněných dílen v Poláčkově ulici. 

Město Sokolov je coby investor nabídne zájemcům ve věku 60 a více let. Veřejnost si mohla 

nové byty poprvé prohlédnout ve čtvrtek 17. října v rámci slavnostního otevření objektu. O 

přestřižení pásky do obytného domu, který je v regionu svým provedením a účelem ojedinělý, 

se postarala starostka Renata Oulehlová, místostarostové Karel Jakobec a Jan Picka. Dlouho 

očekávaná rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Sokolově, která začala 18. dubna předáním 

stavby, vyvrcholila 12. září jejich předáním hokejistům. Takříkajíc šibeniční termín se ještě 

před prvním domácím prvoligovým utkáním podařilo splnit. Akce, jejímž investorem bylo 

město, si vyžádala náklady kolem 16,6 milionu korun. Nových, prostorných a světlých 

výtvarných ateliérů se dočkala Základní umělecká škola v Sokolově. Rekonstrukce části 

objektu na Starém náměstí skončila v březnu po necelých devíti měsících a vyžádala si celkové 

náklady kolem 8,9 milionu korun. V pravé části náměstí Budovatelů (ve směru od OD Ural) 

skončila rekonstrukce chodníku. Jednalo se o první etapu této investiční akce města. 

 

Máme nového provozovatele MHD a kočky útulek 

Od ledna 2019 začala v Sokolově jezdit nová městská hromadná doprava. Vítězem tendru na 

deset let se stala společnost Ligneta. Po městě a přilehlých obcích jezdí nové, nízkopodlažní 

autobusy s moderním odbavovacím systémem. MHD zajíždí také do Březové, Lomnice, Citic, 

Těšovic, Svatavy a Dolního Rychnova. Všechna vozidla jsou nízkopodlažní, klimatizovaná, 

mají vnější a vnitřní elektronické panely zobrazující informace o trase linky a akustický systém 

hlášení zastávek. 

Šest lokalit, kde se nebude pravidelně sekat travní porost, vytipoval odbor správy majetku 

Městského úřadu v Sokolově. Učinil tak v souladu s výzvou zveřejněnou na sociálních sítích 

Ministerstva životního prostředí. „Delší vegetace lépe zadržuje vláhu a pomáhá biodiverzitě. 

Proto jak obcím, tak jednotlivcům doporučujeme omezit počet sečí a nechat trávu růst,“ uvádí 

se ve výzvě. 
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Sokolov se zařadil mezi několik málo měst v České republice, kterým není lhostejný osud 

opuštěných či handicapovaných koček, a investoval peníze do vybudování nového útulku pro 

kočky. Zařízení vzniklo v areálu městské společnosti Sokolovská bytová a útulek bude 

provozovat spolek Láskou ke kočkám. 

 

Hokejisté slavili postup, prvňáci dostali poprvé kapsáře 

Závěrečnou tečkou za úspěšným tažením hokejistů HC Baník Sokolov za vysněným postupem 

do první ligy byly sobotní velkolepé oslavy. Začaly na zimním stadionu, kde nechyběla 

poslední velká děkovačka fanouškům, a pokračovaly společným průvodem hokejistů a všech 

příznivců hokeje do města. Několik stovek lidí doprovázelo hráče i realizační tým podél 

Lobezského potoka na Staré náměstí. Tady převzali hokejisté pohár za vítězství ve druhé lize a 

další originální trofej od starostky města Renaty Oulehlové. 

Český architekt židovského původu Rudolf Wels, který je autorem Hornického domu 

v Sokolově, zemřel před 75 lety v koncentračním táboře Osvětim. Den památky vyhlazení 

terezínského rodinného tábora v Osvětimi – Březince v roce 1944 připadal na 9. březen. Rudolf 

Wels byl 30. ledna 1942 s manželkou Idou a synem Martinem převezen transportem 

do Terezína a 6. září následujícího roku odeslán transportem do koncentračního tábora 

Auschwitz -Birkenau, odkud se již nikdo z rodiny nevrátil. 

Jiřina Nussbergerová, Rudolf Macháček a Jan Onder. To jsou Osobnosti města Sokolov pro 

letošní rok a vybráni byli z celkem patnácti nominovaných. Čestná ocenění v podobě stříbrné 

plakety, pamětního listu a kytice převzala trojice od místostarostů Jana Picky, Karla Jakobce a 

starostky Renaty Oulehlové. 

Do školních lavic sokolovských základních škol usedlo v pondělí 2. září kolem 240 prvňáků a 

nejen pro ně začal nový školní rok.  Na všechny školáky prvňáky čekal na lavici tradiční kufřík 

od města plný nezbytných pomůcek. Letos byl jeho obsah doplněný ještě o kapsář a sáček na 

přezůvky.  Na základní školy se vydali představitelé města, aby se pozdravili s učiteli i dětmi. 

 

Navždy odešli sokolovské osobnosti, město se loučí i s opuštěnými 

Stovky a stovky původně neohrabaných mladých mužů a žen vděčí za to, že pronikli více či 

méně do tajů ladných pohybů po parketu a společenského chování tanečnímu mistrovi Josefu 

Kábrtovi. Bohužel, další tanečníky sokolovský patriot a výrazná osobnost českého tance už 

nevychová. Zemřel ve věku nedožitých dvaadevadesáti let. V historii nejen Sokolova ale po 

něm zůstane nesmazatelná stopa. Ve věku 93 let pak zemřel 14. listopadu pan Jaroslav Makrot, 

který byl vyhlášen Osobností města 2016. 

Město Sokolov se bude důstojně loučit se zesnulými, kterým byl vypraven takzvaný sociální 

pohřeb. Tedy s lidmi, jejichž příbuzní například neměli peníze na uspořádání posledního 

rozloučení, nebo byli osamělí a nebyl nikdo, kdo by jejich pohřeb zařídil. Obec se sice ze 

zákona o sociální pohřeb musí postarat, ale bez jakéhokoliv obřadu. Právě to se od letoška 

mění. 

 

O „eurovolby“ byl v Sokolově poměrně zájem 

Obavy, že o volby do Evropského parlamentu bude jen mizivý zájem, se nakonec ukázaly jako 

liché. I když volební účast ohromující nebyla, téměř 20 procent voličů (přesně 19,90 procenta), 

kteří v Sokolově našli cestu do volebních místností, je relativně dobrý výsledek. Z celkového 

počtu 18 842 oprávněných voličů jich platný hlas odevzdalo 3721. Při evropských volbách 

v roce 2014 byla účast v Sokolově velmi nízká, dosahovalo jen 12,58 procenta.Volby 

do Evropského parlamentu vyhrálo v Sokolově hnutí ANO 2011 se ziskem 28,19 procenta 

hlasů. Druhá skončila strana SPD (14,13 %) a třetí Česká pirátská strana (11,09 %). Přes 

hranici pěti procent se v Sokolově ještě dostala ODS (10,56 %), Koalice STAN, TOP 09 (9,45 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
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%), KSČM (7,79 %) a ČSSD (5,24 %). I při volbách v roce 2014 vyhrálo v Sokolově hnutí 

ANO 2011. 
 

Události v České republice: 
 

Česká republika žila v roce 2019 nadále v období poměrného blahobytu a prosperity. Míra 

nezaměstnanosti se pohybovala zhruba mezi 2 a 3 %, čímž stále dosahovala nejmenších čísel ze 

zemí EU. Rostly taktéž platy. Ke konci roku činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na 

přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího 

roku 33 697,- Kč, tedy o 6,9 % více. Spotřebitelské ceny se zvýšily o 2,8 %, tedy mzda se 

reálně zvýšila o 4,1 %. Medián mezd činil 29 549 Kč. Ekonomický růst však začal zpomalovat, 

konkrétně na 2,4 %, což souviselo se začínajícími problémy průmyslu v Německu.  

  Co se dění v ČR týče, jmenujme například únorový česko-polský konflikt, který spustila 

poznámka ministra zemědělství Miroslava Tomana, že některé pražské restaurace odebíraly od 

našich severních sousedů hovězí maso a vydávaly je za argentinské. Jelikož se v Polsku v tu 

dobu řešily skandální porážky nemocných zvířat, výrok rozhýbal česko-polské vztahy na 

nejvyšších úrovních. Následovaly zesílené české kontroly polského masa, které skutečně 

objevily desítky kilogramů kontaminovaného zboží, což podnítilo polskou stranu, která vyzvala 

své občany, aby na revanš přestali pít české pivo. 
 

Eurovolby tradičně s nízkou účastí   

V květnu se i u nás odehrály již zmíněné volby do Evropského parlamentu. Volební účast byla 

tradičně velmi nízká. Činila 28,72 %. Méně voličů přišlo k volbám jen ve Slovinsku a na 

Slovensku. Čeští občané mohli vybírat kandidáty z 39 politických uskupení. Ve všech krajích 

vyhrálo ANO. Získalo 21,18 procenta hlasů, druhá skončila ODS s 14,54 procenta hlasů. Na 

třetím místě jsou Piráti s 13,95 procenta hlasů. Čtvrtá je koalice Starostů a TOP 09 s 11,65 

procenta, pátá je SPD s 9,14 procenta hlasů. Dále se do europarlamentu dostala KDU-ČSL s 

7,24 procenta a KSČM s 6,94 procenta hlasů. Naopak potřebný počet hlasů, tedy více než pět 

procent, nezískala vládní ČSSD. Hlasovalo pro ni 3,95 procenta lidí. 

Výjimečný úspěch s celosvětovým ohlasem se zdařil v srpnu českým lékařům. Ve fakultní 

nemocnici v Brně se podařilo přivést na svět dítě, které se vyvíjelo v těle ženy, u níž před 

časem nastala klinická smrt. Holčička se narodila zdravá a pro jejího otce, jenž je zároveň 

otcem dalšího dítěte, byla vypsána celonárodní sbírka.  
   

Opustil nás Karel Gott 

V říjnu zasáhla celou republiku smutná zpráva, po delší nemoci zemřel ve věku 80 let jeden 

z nejznámějších českých i evropských zpěváků Karel Gott. Zpěvák již od roku 2016 bojoval 

s akutní leukémií. Veřejnost se s ním mohla rozloučit na pražském Žofíně. Příležitosti využilo 

téměř padesát tisíc lidí. Jeho pohřeb proběhl se státními poctami ve Svatovítské katedrále 12. 

října. 

Další šokující zpráva přišla počátkem prosince z Ostravy, kde psychicky nemocný útočník 

pistolí zavraždil v ostravské nemocnici šest lidí, sedmý následně zemřel v nemocnici. Útočník 

byl posléze policí vypátrán a poté spáchal sebevraždu. Jednalo se o jeden z nejhorších 

vražedných útoků v naší republice za několik posledních desetiletí.  
    

Sokolovská rodačka na kurtech zazářila 

Čeští sportovci nedosáhli v roce 2019 až na výjimky žádného pronikavějšího úspěchu. Již 

zmíněné Mistrovství světa v biatlonu ve Švédsku. Pro českou reprezentaci to byl nejméně 

úspěšný šampionát od Mistrovství světa 2011. Nejlepším výsledkem bylo 7. místo ve sprintu 

Markéty Davidové. Mezi muži byl nejlepší Tomáš Krupčík, který se výrazně zlepšil oproti 
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dřívějším výsledkům, ale jeho nejlepším umístěním bylo 18. místo ve stíhacím závodu. 

Úspěchem bylo i 4. místo štafety mužů, což byl nejlepší výsledek této štafety od vzniku české 

biatlonové reprezentace v roce 1993. 

Ani hokejisté nesplnili v roce 2019 očekávání a na taktéž zmíněném Mistrovství světa na 

Slovensku skončili na 7. místě, čímž potvrdili klesající úroveň českého hokeje. Jedním 

z viditelnějších úspěchů byl postup tenistky Markéty Vondroušové do finále turnaje French 

Open na Roland Garros. Ve finále sice mladá sokolovská rodačka prohrála s Australankou 

Bartyovou, přesto to pro ni znamenalo dosavadní největší úspěch v kariéře.  
 

Události ve světě: 
 

Jednou z hlavních evropských událostí roku 2019 byla otázka tzv. Brexitu, čili vystoupení 

Velké Británie z Evropské unie. Původně se tak mělo stát už na konci března. Britští poslanci 

ale v Dolní sněmovně odmítli schválit brexitovou dohodu vyjednanou premiérkou Theresou 

Mayovou. Po dalších jednáních byl stanoven termín až na počátek roku 2020. Přes počáteční 

naděje příznivců EU, že k odchodu nedojde, se po vítězství zastánců odchodu vedených 

Borisem Johnsonem v červencových parlamentních volbách stala tato možnost nereálnou. 

    

Katedrála Notre-Dame se ocitla v plamenech 

V dubnu zasáhla svět zpráva o požáru gotické katedrály Notre-Dame v Paříži. Katedrálu se sice 

podařilo zachránit, škody ale byly značné a oprava katedrály si vyžádá obrovské náklady a 

bude trvat několik let. Tentýž měsíc došlo k prezidentským volbám na Ukrajině, které 

překvapivě vyhrál komik Volodymyr Zelenskyj. Ještě tentýž rok se zapsal do historie svými 

telefonáty s americkým prezidentem Trumpem či setkáním s ruským prezidentem Putinem. 

Obě události souvisely se snahou zastavit válku na východě Ukrajiny, což se však ani jemu 

prozatím nezdařilo. 

Mezi 23. a 26. květnem lidé z celé Evropské unie vyrazili k volebním urnám. Účast byla 50,95 

% – nejvyšší od roku 1994. Nejvíce ze 750 křesel získala frakce Evropská lidová strana (182). 

Následovala jí frakce Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (153). Tyto dvě strany ale 

poprvé po 40 letech nezískaly většinu. Nejvíce posílily třetí liberální a pátá nacionalistická 

frakce. V menší míře pak také čtvrtá Zelení – Evropská svobodná aliance. V Česku vyhrálo 

ANO, druhá byla ODS a třetí Piráti. 

    

V Hongkongu začal boj za demokracii 

Od června počaly masivní demonstrace a protesty v Hongkongu, a sice proti snahám centrální 

čínské vlády o větší zasahování do hongkongských záležitostí.  Původně poklidné protesty se 

později zvrhly v násilné střety policie, která nejednou střílela ostrými na útočící demonstranty. 

Ti zase odpovídali zápalnými lahvemi a stavěním barikád. Situace se koncem roku poněkud 

uklidnila, napětí však trvá. 

Svět i Evropa více a více skloňovaly pojem klimatická krize a změna. Vzhledem k prudce se 

měnícímu se klimatu začaly brát vlády jednotlivých zemí více v potaz různá ekologická 

opatření. Tento přístup byl velmi podporován švédskou aktivistkou Gretou Thurnbergovou a 

jejími příznivci. Mladá aktivistka dokonce na jachtě přeplula oceán a v září promluvila o 

klimatické změně na summitu OSN v New Yorku. 

   

Austrálie v plamenech a Čaputová prezidentkou 

S klimatickými změnami zřejmě souvisely i rozsáhlé požáry, které týdny decimovaly Austrálii. 

Zemřely při nich sta milióny zvířat a také několik lidí. Zničily přes pět milionů hektarů 

vegetace, z toho 3,4 milionu hektarů ve státě Nový Jižní Wales, a po celém světě vyvolaly 

nebývalou vlnu solidarity. 
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Neklidná oblast Blízkého východu, kde teprve loni pozvolna utichly boje s tzv. Islámským 

státem, stále vyvolávala napětí, a to zejména po turecké invazi do severní Sýrie, která se 

odehrála počátkem října a byla namířena zejména proti Kurdům, kteří nesli největší část tíhy 

bojů s islámskými radikály. Většina západních zemí bohužel kvůli zachování vztahů 

s Tureckem Kurdy nepodpořila. Zajímavým momentem bylo zvolení liberální političky Zuzany 

Čaputové za prezidentku sousedního Slovenska. 

   

All Blacks si pro třetí zlatý triumf nedošli 

V Japonsku se konalo mistrovství světa v ragby, jednoznačně nejvýznamnější sportovní událost 

roku 2019. Favorizovaný tým All Blacks z Nového Zélandu skončil až třetí za druhou Anglií a 

vítěznou Jihoafrickou republikou. Novozélanďanům se tak nepodařilo vybojovat historický 

zlatý hattrick. Ze světových sportovních událostí ještě jmenujme například Mistrovství Evropy 

ve fotbale hráčů do 21 let, které se konalo v Itálii a San Marinu a které vyhráli mladí fotbalisté 

ze Španělska, dále 50. mistrovství světa v biatlonu ve Švédském Östersundu, jež, co se medailí 

týče, vyhráli Norové, či klasické Mistrovství světa v ledním hokeji, které se konalo na 

Slovensku a jehož vítězem se stali hokejisté Finska. 
 

II. Z činnosti městského úřadu, rady a zastupitelstva  

Rada města Sokolov: 

V roce 2019 se rada města sešla celkem osmadvacetkrát, přičemž pět schůzí bylo 

v mimořádném termínu. 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 v mimořádném termínu 4. ledna 2019 

- odvolání členky komise pro posouzení uchazečů o jmenování do funkce ředitele příspěvkové 

organizace Sociální služby Sokolov     

  a jmenování členky nové 

 

2. zasedání, 9. ledna 2019 

- plán práce samostatného oddělení interního auditu na rok 2019 

- nákup výstroje a výzbroje pro strážníky Městské policie Sokolov - udělení výjimky 

- pozemky - záměr pronájmu – Novina 

- smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných služeb pro rok 2019 

- změna příloh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

- stanovení priorit v oblasti rozvoje města 

- vyhodnocení oprav a investic školských zařízení za rok 2018 a plán oprav a investic 

školských zařízení na rok 2019  

 

3. zasedání, 23. ledna 2019 

- schválení dotací (grantů) na rok 2019 - celoroční činnost a jednotlivé akce prvního čtvrtletí 

roku  

- zajištění online přenosů ze zasedání zastupitelstva 
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- poskytnutí finanční dotace Západočeské univerzitě v Plzni na zajištění činnosti Univerzity 

třetího věku v Sokolově   

  pro rok 2019 

- veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2019  

- výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace Sociální služby S 

  Sokolov, p. o. 

- střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Sokolov 2019–2021 

- parkovací karty do vnitrobloků opatřených závorami 

  

4. zasedání, 6. února 2019 

- vyhlášení konkursních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitele/ředitelky 

příspěvkových organizací    

  Základní škola  

  Sokolov, Pionýrů 1614 a Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 

- rozpočet a odpisový plán příspěvkových organizací zřízených městem Sokolov na rok 2019 

- zajištění kurzu sebeobrany pro ženy a seniory 

- městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov výsledky výběrového řízení  

 

5. zasedání, 13. února 2019 

- změny v řízení SOTES Sokolov spol. s r. o. 

- změny v řízení Sokolovské bytové s. r. o. 

- žádost o přemístění protialkoholní záchytné stanice 

- ukončení nájemního vztahu k prostoru v ulici Slavíčkova č. p. 1696/101, Sokolov, nájemce: 

Chráněné bydlení   

  Sokolov, z. s.  

- vyjádření Hospodářské a sociální rady Sokolovska k době "po uhelné"   

 

6. zasedání, 6. března 2019 

- schválení dotací (grantů) na rok 2019 - jednotlivé akce druhého čtvrtletí roku 2019 

- volba místopředsedy dozorčí rady Sokolovské bytové s.r.o. 

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

příspěvkové organizace  

  Mateřská škola  

  Sokolov, Kosmonautů 1881 

- změna ve složení redakční rady Sokolovského Patriota 

- regenerace veřejného prostranství na sídlišti - sídliště Vítězná v Sokolově – 3. etapa: 

Vnitroblok 

 

7. zasedání, 20. března 2019 

- nominace na Osobnost města Sokolova 2018 

- souhlas s podáním dotační žádosti do programu Regionálního sdružení obcí a měst Euregio 

Egrensis  

- ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě  
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- stavební úpravy komunikace a parkoviště v ulici Atletická 

- jmenování ředitele příspěvkové organizace Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace 

- pravidla poskytování podpory za účelem kompenzace dopadů těžby  

8. zasedání, 3. dubna 2019 

- povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v třídách mateřských škol zřízených městem 

Sokolov pro školní rok   

  2019/2020 

- pověření zástupce města na hornických slavnostech 

- regenerace veřejného prostranství na sídlišti - sídliště Vítězná v Sokolově  - 4. etapa 

- Krejcarová lávka - výsledky VZ 

 

9. zasedání, 17. dubna 2019 

- žádost příspěvkové organizace Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 o souhlas zřizovatele 

se zapojením    

  do programu České  

  spořitelny a. s.  

- dotace na podporu integrace těžce zdravotně postižených dětí 

- revitalizace železničního depa 

- smlouva o spolupráci v rámci realizace programu REVOLUTION TRAIN    

 

10. zasedání, 30. dubna 2019 

- dohoda o spolupráci v oblasti středního policejního vzdělávání a geografické propagaci města 

Sokolov 

- přerušení provozu školních družin základních škol zřízených městem Sokolov v době 

hlavních prázdnin 2019 

- závěrečný účet města Sokolov za rok 2018 

- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2019 - č. RO190003 

- participativní rozpočet - Participace občanů na plánování rozpočtu 2019–2020   

- účetní závěrka města Sokolov za rok 2018   

- účetní závěrka příspěvkových organizací zřízených městem Sokolov za rok 2018 

 

11. zasedání, 13. května 2019 

- valná hromada společnosti Sokolovská vodárenská, s. r. o. 

- plánování sociálních služeb ve městě Sokolov 

- parkovací dům v ulici Závodu míru – zpracování projektové dokumentace - přímé zadání 

výběrového řízení 

- žádost příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže o souhlas zřizovatele s podáním žádosti a 

přijetím dotace  

- žádost příspěvkové organizace Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 o souhlas zřizovatele 

s navázáním   

   spolupráce v oblasti  

   technického a jazykového vzdělání 
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12. zasedání, 29. května 2019 

- změna pravidel poskytování podpory za účelem kompenzace dopadů těžby   

- žádost Základní školy Sokolov, Křižíkova 1916 o souhlas zřizovatele se zřízením přípravné 

třídy ve školním roce   

  2019/2020 

- nákup kufříků a školních pomůcek pro žáky prvních ročníků základních škol a rámcová 

dohoda 

- oprava chodníků na náměstí Budovatelů – vyhlášení výběrového řízení 

 

13. zasedání, 12. června 2019 

- schválení dotací (grantů) na rok 2019 - jednotlivé akce třetího čtvrtletí roku 2019 

- zapojení občanů do projektu Můj nápad pro Sokolov 

- žádost HC Baník Sokolov spol. s r. o. o poskytnutí dotace   

- návrh ke kácení v ul. Atletická   

- demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37, k.ú. 

Sokolov - vyhlášení    

  výběrového řízení 

 

14. zasedání v mimořádném termínu, 14. června 2019 

- novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská, Sokolov - darování pozemků, - alokace 

finančních prostředků  

  určených k  

  transferu z rozpočtu města Sokolov za účelem úhrady nákladů souvisejících s realizací stavby 

a na realizaci    

  stavebních úprav  

  komunikace a veřejného prostranství   

- novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská, Sokolov – dohoda o narovnání 

- novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská, Sokolov – dohoda o postoupení smlouvy k 

projektové       

  dokumentaci   

 

14b. schůze v mimořádném termínu 

- MÚ Sokolov – oprava střechy poničené krupobitím  

15. zasedání, 26. června 2019 

- smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy 

veřejné správy   

  Karlovarského  

  kraje po roce 2018 

- stavební úpravy administrativního domu K. H. Máchy 1275, Sokolov - žádost o dotaci 

- Gsteinigt II, ul. Trocnovská - prodloužení vodovodu a kanalizace - vyhlášení výběrového 

řízení 

- valná hromada společnosti SOTES Sokolov spol. s r. o., rozbory hospodaření za rok 2018  

- stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene 

- Chráněné dílny Sokolov - stavební úpravy objektu Gagarinova 2048 
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15b. zasedání v mimořádném termínu, 12. července 2019 

- MÚ Sokolov - oprava střechy poničené krupobitím 

- novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově  - výsledky výběrového řízení 

 

16. zasedání, 24. července 2019 

- žádost o individuální dotaci (dar) na zřízení nového babyboxu v Karlových Varech 

- grafické a technické zajištění videomappingu - přímé zadání zakázky malého rozsahu 

- souhlas s podáním dotační žádosti do programu Regionálního sdružení obcí a měst Euregio 

Egrensis 

- informační panely ve výtazích v objektech města – prodloužení doby nájmu  

- regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard - 2. etapa, k.ú. Sokolov 

- oplocení hřbitova padlých sovětských zajatců, vyhlášení výběrového řízení 

- školská zařízení - priority oprav a investic pro rok 2020 

- MDK - oprava velkého sálu 

 

17. zasedání, 11. srpna 2019 

- kupní smlouva na 28 ks pěnových cvičebních podložek Tatami 

- příspěvek do veřejné sbírky - Pomoc obci Bublava   

- Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov 

- zajištění reklamních a propagačních služeb pro město Sokolov 

- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2019 - č- RO 190007 

- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2019 - č. RO190006  

18. zasedání, 11. září 2019 

- členství v komisích Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky 

- žádost o individuální dotaci – Žádost o mimořádné navýšení financování celoroční činnosti 

dětí a mládeže HC Baník   

  Sokolov, z. s. 

- program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu města Sokolov 

- průzkum pocitu bezpečí občanů města Sokolova 

- uzavření memoranda o spolupráci za účelem zajištění úkolů souvisejících s přípravou, 

organizací a vlastním    

  průběhem Her IX.  

  zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji 

- ZŠ Rokycanova - sportovní zázemí na p.p.č. 77/4 - vyhlášení výběrového řízení 

 

19. zasedání, 25. září 2019 

- zápis do kroniky města za rok 2018 

- informace o průběhu výchovně-rekreačního tábora OSPOD 

- rozšíření městského kamerového systému dle požadavků PČR 

- SOTES Sokolov-dodatek smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb za rok 2019 

 

20. zasedání, 9. října 2019 

- schválení dotací (grantů) na rok 2019 - jednotlivé akce konané ve čtvrtém čtvrtletí roku   
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- plán inventur pro rok 2019 

- zabezpečení zimní údržby místních komunikací pro rok 2019 – 2020   

 

21. zasedání, 23. října 2019 

- dodávka kancelářských potřeb a drogistického zboží 

- licenční řízení - LIGNETA autobusy s.r.o. 

- oplocení hřbitova padlých sovětských zajatců, p. p. č. 2077, 2072, 1725/1, k. ú. Sokolov - 

úprava zadávacích  

   podmínek 

- změna rozpočtu města Sokolov v roce 2019 - č. RO 190008 

 

22. zasedání, 6. listopadu 2019 

- termíny sňatečných obřadů na rok 2020 

- udělení medailí Za zásluhy o bezpečnost v roce 2019  

- program pro poskytování dotací na podporu integrace těžce zdravotně postižených dětí  

- forenzní audit hospodaření za období 2011–2017 – společnost SOTES 

- analýza stavu školské sítě v Sokolově 

 

23. zasedání, 20. listopadu 2019 

- plán práce RM a ZM na I. pololetí 2020 

- benefiční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR - předání vybrané finanční částky 

- cvičení pro občany města Sokolova, starší 65 let 

- bezplatné právní poradenství občanům města Sokolova, starším 65 let 

- zvýhodněné vstupné do bazénu pro občany města Sokolova, starší 65 let 

- Městská knihovna, Staré náměstí čp. 134 a 135 - vybavení interiéru - vyhlášení výběrového 

řízení 

- valná hromada Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska  

- demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307, k.ú. Sokolov 

 

23a. zasedání v mimořádném termínu, 26. listopadu 2019 

 

- koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR - nominace na udělení medaile Za zásluhy o 

bezpečnost 

 

24. zasedání, 4. prosince 2019 

- vyhlášení ankety Osobnost města Sokolova 2019 

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v roce 2020 - Česká republika - Hasičský 

záchranný sbor Karlovarského  

   kraje 

- žádost o dotaci "Láskou ke kočkám z. s." 

- přehodnocení příplatku za vedení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Sokolov  

- změna platového tarifu ředitelů školských a kulturních příspěvkových organizací zřizovaných 

městem Sokolov  
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25. zasedání, 18. prosince 2019 

 - informační koncepce města Sokolova 

- SOTES Sokolov – změna ceníku za svoz separovaného odpadu 

- SOTES Sokolov – změna ceníku sběrného dvora 

 - výzva k zaplacení podílu na nákladech na desinsekční práce 
 

 

Zastupitelstvo města Sokolov 
 

Zastupitelstvo se v roce 2019 sešlo celkem šestkrát. Toto je výběr z některých projednávaných 

bodů a také zajímavosti ze zasedání zastupitelů. 

 

3/2019, 7. února 2019: 

Zastupitelé jednomyslně schválili například individuální půl milionovou dotaci pro Denní 

centrum Mateřídouška, o.p.s., které v Sokolově provozuje stacionář pro zdravotně postižené. 

Organizace peníze použije na nákup automobilu, kterým bude klienty svážet. Dále projednali a 

schválili dotaci 25 tisíc korun pro Spolek na zachování hutě v Šindelové, který město 

podporuje dlouhodobě, nebo stavební úpravy v ulici Atletická za 7 milionů korun. Programy a 

výstupy ze zasedání zastupitelů jsou postupně zveřejňovány v sekci Samospráva - 

zastupitelstvo (rada) města - programy a usnesení. 

4/2019, 21. března 2019 

Od Českých drah koupí město za 380 000 Kč bývalý drážní domek, který je v současnosti 

prázdný. Překáží vybudování ochranného plotu v místě, kde si lidé bohužel stále krátí cestu 

přes koleje, byť je nedaleko podchod. Odkupem pozemku a stavbou plotu se zabrání 

riskantnímu přecházení kolejí a také dojde na revitalizaci tohoto nevzhledného koutu. Investice, 

která přispěje k ochraně lidských životů, má význam a její význam tak lze jen těžko vyčíslit. 

Zastupitelstvo podpořilo petici s názvem Peníze z emisních povolenek zpátky do regionů a její 

požadavky. Petiční archy jsou už k dispozici na recepci Městského úřadu v Sokolově a 

infocentru Městského domu kultury v Sokolově. 

Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o dílo na akci Regenerace veřejného prostranství na 

sídlišti Vítězná v Sokolově – 3. etapa: Vnitroblok, a to se společností OK GARDEN. Náklady 

jsou zhruba 2,2 milionu korun včetně DPH. Předpokládaný termín realizace je duben až červen 

2019. 

    

5/2019, 16. května 2019 

Poprvé v přímém internetovém přenosu jednali ve čtvrtek 16. května zastupitelé města Sokolov 

a takzvané „streamování“ si opravdu užili. Zasedání se protáhlo téměř na čtyři hodiny. 

Sledovali je přitom dvě speciální kamery, každá na jedné straně sálu. S on-line přenosy ze 

zastupitelstva se počítá i do budoucna. 

A čím se zastupitelé zabývali? Byl to například závěrečný účet města za rok 2018 

nebo možnost, aby se občané částečně podíleli na plánování rozpočtu pro příští rok. A to tak, že 

budou podávat podněty na veřejně prospěšné projekty, které by se mohly podle jejich návrhu 

ve městě v roce 2020 realizovat. K hospodaření města v loňském roce a závěrečnému účtu 

neměli zastupitelé výhrady. 

 

6/2019, 27. června 2019 

Téměř čtyři hodiny trvalo poslední jednání zastupitelů města Sokolov před letními 

prázdninami. V jeho průběhu dostal zelenou například prodej většiny ze zhruba šesti desítek 

zahrádek na "Bohemce" lidem, kteří je mají v současnosti od města pronajaty. Zastupitelstvem 
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pak neprošly návrhy, aby o přidělování bytů místo rady rozhodovalo zastupitelstvo a měnit se 

nebude ani věková hranice žadatelů o byt v dokončovaném objektu Zdraposo. Zůstane dále 60 

plus. Na vědomí vzalo zastupitelstvo informativní zprávy z valné hromady společnosti 

Sokolovská vodárenská, o plánování sociálních služeb ve městě Sokolov a také o činnosti 

Městské policie Sokolov. 

 

7/2019, 19. září 2019 

Jak dopadl rozsáhlý průzkum věnovaný pocitu bezpečí obyvatel Sokolova a bude město 

akceptovat zvýšení ročního poplatku za členství v Mikroregionu Sokolov – východ? To byly 

dva důležité body ze zhruba dvou desítek, jimiž se zabývali zastupitelé města 19. září na 

prvním zasedání po letních prázdninách. Kromě toho řešili rovněž žádosti FK Baník Sokolov a 

HC Baník Sokolov o mimořádné navýšení financování celoroční činnosti dětí a mládeže nebo 

některé rozpočtové změny a úpravy Programu pro poskytování dotací v oblasti volnočasových 

aktivit z rozpočtu města Sokolov. Důležitým bodem jednání zastupitelstva bylo rovněž zvýšení 

ročního poplatku za členství v Mikroregionu Sokolov – východ. Pokud by ho zastupitelstvo 

neakceptovalo, mohlo by v konečném důsledku dojít k odchodu Sokolova z tohoto svazku. Ne 

všem se totiž pozdávalo zvýšení poplatku z letošních 168 000 korun na 252 000 korun pro 

příští rok. Pro uhrazení zvýšeného členského poplatku za město Sokolov bylo nakonec pro 22 

zastupitelů z pětadvaceti, tři se při hlasování zdrželi. 

 

8/2019, 5. prosince 2019 

Za konstruktivní přístup při schvalování rozpočtu Sokolova na rok 2020 poděkovala starostka 

Renata Oulehlová všem zastupitelům, kteří podpořili klíčový dokument pro rozvoj města. 

Z dvaadvaceti přítomných mu daly své ano dvě desítky zastupitelů, dva se zdrželi. Poměrně 

hladkému schválení nového rozpočtu určitě napomohl pracovní seminář zastupitelů svolaný 

k návrhu rozpočtu, kde mohli debatovat o všech bodech strategického dokumentu. Některé 

připomínky na jednání tak byly spíše „kosmetického“ rázu a navržený rozpočet už nijak 

neměnily. Více se debatovalo pouze o dodatku k rozpočtu, který se týkal třeba financování 

výstav výtvarného umění pořádaných v klášterním kostele nebo podpory sportu. I ten byl 

nakonec zastupiteli společně s rozpočtem schválen. Příjmy běžného roku 2020 jsou 

rozpočtovány v objemu 668 475,5 tis. Kč, výše výdajů na rok 2020 (bez rezervy 73 298,1 tis, 

Kč) je plánována v úhrnné hodnotě 889 057 tis. Kč, Za rok 2019 je očekáván přebytek 

hospodaření ve výši 293 879,7 tis, Kč, který bude primárně zapojen jako zdroj financování 

plánovaných výdajů roku 2020 (220 446,6 tis. Kč = rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku). 

Zbývající část z přebytku hospodaření tvoří finanční rezerva města (73 298,1 tis. Kč).  
 

III. Závěrečný účet města Sokolov za rok 2019 a rozpočet 

na rok 2020 
 

V průběhu fiskálního roku 2019 bylo schváleno deset úprav rozpočtu a konečný objem 

upravených rozpočtovaných příjmů dosáhl výše 672 014,6 tis. Kč, objem upravených 

rozpočtovaných výdajů pak činil 1 039 414,2 tis. Kč.  Výsledkem plánované bilance města 

Sokolova na fiskální rok 2019 bylo záporné saldo ve výši 367 399,6 tis. Kč. Vzniklý schodek 

hospodaření byl vyrovnán finančními prostředky města z minulých let. 

 

Hospodářský výsledek města se zlepšil 

Financování potřeb města bylo v průběhu roku 2019 zajištěno z vlastních zdrojů bez úvěrového 

zatížení. Hospodaření města skončilo v roce 2019 schodkem ve výši 25 956,9 tis. Kč, objem 

příjmů dosáhl hodnoty 662 861,6 tis. Kč a výdaje byly čerpány v úhrnné výši 688 818,5 tis. Kč. 
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Zlepšený výsledek hospodaření byl vykázán ve výši 341 442,7 tis. Kč. Výrazná disproporce se 

promítla v oblasti výdajů, které byly čerpány pouze ve výši 66 % ročního plánovaného objemu. 

Část prostředků z očekávaného přebytku hospodaření za rok 2019 již byla zapojena při 

schvalování rozpočtu na rok 2020, další část byla použita na dofinancování akcí, které 

pokračují v roce 2020 a zbývající část byla převedena do účelově vázaných prostředků roku 

2020.   
 

Struktura příjmů: 

 

Daňové příjmy    419 401,6 tis. Kč 

Nedaňové příjmy     141 612,1 tis. Kč 

Kapitálové příjmy       12 925,5 tis. Kč 

Dotace      88 922,4 tis. Kč 

Příjmy celkem      662 861,6 tis. Kč 

 

Nejvýraznější podíl na příjmech města tedy tvořily daňové příjmy (63 %). Nedaňové příjmy 

činily 21 % a minimálně byly zastoupeny kapitálové příjmy z prodeje majetku města, jež činily 

2 %. Ve srovnání s obdobím roku 2018 došlo ke zvýšení objemů běžných příjmů o 7 %, tedy o 

to je o 41 465,6 tis. Kč. 

Nejvýraznější meziroční růst byl zaznamenán u daně z příjmů fyzických osob placené plátci, a 

byl odrazem jak pokračujícího vysokého růstu platů a mezd ve veřejném i soukromém sektoru, 

zvýšením minimálních a zaručených mezd, tak i vysoké úrovně zaměstnanosti. Pozitivně se na 

inkasu projevilo i zavedení EET, tedy elektronické evidence tržeb. Vybrané daňové příjmy se 

oproti roku 2018 zvýšily o 7,2 %.  Další výraznější meziroční růst se promítl u inkasa daně z 

příjmů právnických osob, k meziročnímu růstu došlo dále u DPH. Rovněž u zbývajících daní 

došlo k meziročním růstům, zejména se jedná o daň z příjmů fyzických osob placená 

poplatníky a o daň z příjmů vybíraná srážkou. 

Růst (oproti roku 2018 o 6 833,3, 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 (-2 053,9 tis. Kč), u 

kterých došlo i k nenaplnění plánovaného rozpočtu na rok 2019, což bylo ovlivněno tím, že se 

neuskutečnila směna pozemků se SUAS v plánované výši 4 697,5 tis. Kč a také se neuskutečnil 

prodej zbývajících dvou stavebních pozemků v lokalitě Gsteinigt.  Růst pak byl zaznamenán u 

dotací (transfery), oproti roku 2018 o 15 573,6 tis. Kč.  
 

Struktura výdajů: 

 

Běžné výdaje 504 625,2 tis. Kč 

Kapitálové výdaje 184 193,3 tis. Kč 

Výdaje celkem   688 818,5 tis. Kč 

 

Výběr z běžných (provozních) výdajových položek města Sokolov: 
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Odbor sociálních věcí    3 595,5 tis. Kč 

Odbor správy majetku  29 706,8 tis. Kč 

Odbor finanční a školství  18 830,1 tis. Kč 

Odbor rozvoje města  20 916,5 tis. Kč 

Odbor kanceláře tajemníka  23 406,5 tis. Kč 

Úsek personalistiky 108 968,9 tis. Kč 

Příspěvkové organizace   92 562,2 tis. Kč  

Společnosti s ručením omezeným  180 64 tis. Kč 

Městská policie  25 087,8 tis. Kč 

 

Oproti rozpočtu na rok 2019 dosáhla celková výše výdajů úspor 350 595,7 tis. Kč, tedy výdaje 

tvořily 66 % plánované výše. Výrazný podíl na úspoře měla nečerpaná rezerva ve výši 161,3 

mil. Kč, která byla převedena do roku 2020 jako další zdroj financování výdajů.  U některých 

akcí došlo k úsporám v návaznosti na výběrová řízení nebo z důvodu posunutí realizace do 

roku 2020, dále nebylo nutné čerpat schválené částky na udržitelnost projektů. 

 

Rozpočet na rok 2020 počítal s investicemi 336,6 milionu korun 

Dne 5. prosince 2019 byl Zastupitelstvem města Sokolov schválen schodkový rozpočet pro rok 

2020, jehož příjmová část činí 668,5 mil. Kč, výdajová část činí 962,4 mil. Kč. Schodek 293,9 

mil. korun bude město krýt z přebytku hospodaření z předchozích let. Část investic za rok 2019 

se nepodařilo realizovat, proto se přesunuly do rozpočtu na rok 2020. Město plánuje v roce 

2020 proinvestovat 336,6 milionu korun. Hlavní investicí je výstavba pobytového zařízení pro 

seniory na místě bývalé 4. základní školy. Město na rok 2020 pro tuto akci počítá se 126 

miliony korun. Město chce také pokračovat s přestavbou objektu na Starém náměstí na 

knihovnu za 30 milionů korun, k tomu chce pořídit mobiliář za 6 milionů korun. Naplánovaná 

je také rekonstrukce bytů v Chelčického ulici za 23 milionů korun. Na opravy místních 

komunikací bude vyčleněno téměř 40 milionů korun a na opravy a investice do školských 

zařízení 35 milionů korun. Do přípravy pozemků pro stavbu rodinných domů chce město 

investovat 10 milionů korun. 

Město Sokolov bylo v roce 2019 zřizovatelem 17 příspěvkových organizací, zakladatelem a 

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

z toho dvou akciových společnostech a třech společnostech s ručením omezeným, a členem 

dalších sedmi svazků a sdružení. Hodnota majetku města k 31. 12. 2019 činila 3 219 512 tis 

Kč. 
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IV.  Rozvoj města, stavební činnost 

 

Pobytové zařízení pro seniory „Čtyřka“ 

 

K předání staveniště budoucího pobytového zařízení pro seniory na místě bývalé 4. základní 

školy zhotoviteli, společnosti Algon, došlo 15. srpna. Zařízení za bezmála 150 miliónů korun 

bude patřit mezi nejmodernější objekty svého druhu v ČR a jde o největší investiční akci v 

historii města. Sokolov má peníze potřebné na stavbu k dispozici, v letošním roce na ni 

uvolnil kolem 50 milionů korun. Zbývající finance pak v dalším průběhu stavby, jejíž 

dokončení se plánuje na rok 2021. Pobytové zařízení pro seniory a osoby se zvláštním 

režimem bude mít kapacitu 61 míst. K dispozici v něm bude 41 jednolůžkových pokojů, 

zbývající budou dvoulůžkové. Všechny pokoje budou mít své sociální zařízení. Na každém 

patře pak ještě bude centrální sociální zařízení a další zázemí pro klienty i personál, který o ně 

bude pečovat. Po dokončení bude ještě nezbytné pobytové zařízení a domov se zvláštním 

režimem kompletně vybavit. Na mobiliář se počítá předběžně s částkou kolem devíti milionů 

korun, takzvané gastro vybavení by pak mělo přijít přibližně na 5,5 milionu korun. Přesné 

částky vnitřního vybavení vzejdou z výběrového řízení, které na ně bude vyhlášené. 

Nadstandardní byty pro seniory  

V areálu chráněných dílen v sokolovské Gagarinově ulici bylo dokončeno 17 nových bytů (z 

toho 6 s vlastní zahrádkou), které město Sokolov nabídlo zájemcům ve věku 60 a více let. Byty 

jsou o velikostech od 35 do 53 metrů čtverečních a jsou stavebně upraveny pro pobyt osob se 

sníženou pohybovou schopností. Stejně tak i společné prostory a okolí domu. O nových 

nájemcích těchto městských bytů rozhodovala nabídková metoda, při níž základní cena 

za jeden metr čtvereční začínala na 95 korunách. K bytům v přízemí náleží zahrádky a sklepy, 

u nichž je stanovena pevná cena za metr čtvereční ve výši 3 koruny. Byty v podlaží mají 

balkony. V objektu budou i nebytové prostory, vzniknout by tady měla například malá pekárna, 

ordinace lékaře a už tam jsou prostory pro maséra. Náklady na celkovou rekonstrukci objektu 

včetně vybudování bytů se pohybovaly kolem 33 milionů korun a byly hrazeny z rozpočtu 

města. Nájemní smlouva byla stanovena na šest měsíců s možností dalšího prodlužování. 

Využít areál chráněných dílen na objekt k bydlení se vedení města rozhodlo proto, aby byla 

budova zhodnocena a zabránilo se jejímu dalšímu chátrání. Původně se při této investici 

uvažovalo o získání dotace, což se ale nakonec ukázalo jako velmi komplikované. Muselo by 

se jednat výhradně o takzvané pečovatelské byty pro bydlení osob v nepříznivé sociální situaci 

způsobené věkem nebo zdravotním stavem nebo o komunitní bydlení. 

Kromě bydlení v areálu chráněných dílen připravuje město další bydlení, konkrétně v 

Chelčického ulici, kde začne rekonstrukce obytného domu, který v roce 2019 opouštěli 

stávající nájemníci. 

Nová městská knihovna 

Dva objekty na Starém náměstí předalo město 18. března společnosti Swietelsky stavební s. r. 

o., která jako vítěz výběrového řízení má provést přestavbu obou domů na nové prostory 

městské knihovny, a to za zhruba 35,8 milionu korun z rozpočtu města. Městská knihovna bude 

na Starém náměstím v objektu bývalé prodejny DM drogerie a v sousedním domě. Veřejnost 

bude mít v přízemí knihovny k dispozici společenské prostory, ať už to bude sál, klubovna 

nebo čítárna. Ve druhém patře bude umístěno oddělení pro dospělé se studovnou. Vznikne zde 

také zázemí pro zvukovou knihovnu včetně poslechových míst. Součástí tohoto oddělení bude 
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rovněž venkovní terasa, popřípadě zimní zahrada, s posezením. Ve třetím patře je umístěno 

oddělení pro děti. Provozní zázemí knihovny je situováno do čtvrtého patra, které budou sloužit 

jako kanceláře, sklad pro úklid, sklad knih a zasedací místnost. Vzhledem k vysokému prostoru 

podkroví je zde navrženo ještě vestavné patro, které bude sloužit jako interní sklady knihovny, 

ekonomické oddělení a archiv. Práce byly zahájeny a po celý rok 2019 úspěšně pokračovaly. 

Kolem obou budov byl vymezen ochranný prostor, který po celé délce zasahoval zhruba čtyři 

metry do Starého náměstí. Předpokládaný termín otevření pro veřejnost a zahájení provozu 

Městské knihovny Sokolov v jejím novém sídle je naplánován na září 2020. 

 

Revitalizace a úpravy sídliště Vítězná 

Necelých 7 milionů korun investovalo město v letošním roce do úprav vnitrobloku v Atletické 

ulici, oprav komunikací a vybudování nových parkovacích míst. Ve vnitrobloku byla přidána 

keřová výsadba a odpočinková a relaxační místa, včetně laviček a pergoly. Opraveny byly 

chodníky a vzniklo parkoviště s třiatřiceti místy. Na realizaci obdrželo město od Státního fondu 

rozvoje bydlení dotaci ve výši cca 3,5 mil. Kč. Akce byla třetí etapou projektu revitalizace 

sídliště Vítězná v hodnotě 18,5 milionu korun, v rámci kterého v minulosti město postavilo 

například dětské hřiště, nebo veřejné osvětlení. 

Opravy chodníků na náměstí Budovatelů 

V listopadu skončila první etapa oprav chodníků na náměstí Budovatelů, a sice na pravé straně 

při pohledu na Městský dům kultury. Bylo vyspraveno podloží a položena nová zámková 

dlažba. Druhá etapa, v jejímž rámci dojde k vyspravení podloží a pokládce nové žulové dlažby 

stejného vzhledu jako je v ul. 5 května, je připravena na jaro příštího roku. Začít by měla 

zhruba od konce března a opraven při ní bude chodník na levé části náměstí. Stavební práce 

částečně omezovaly provoz, ovlivněno bylo dočasně především parkování. Součástí prací bylo 

i napojení svislých dešťových svodů do veřejné kanalizace. Celkové náklady na akci se 

pohybují kolem tří milionů korun a zhotovitelem je společnost SWIETELSKY stavební, s. r. o., 

která byla vybrána na základě zadávacího řízení. 

Parkoviště na sokolovských sídlištích 

Nedostatek parkovacích ploch trápí stále mnoho občanů města. Městský úřad se tento problém 

snažil systematicky řešit budováním nových parkovišť tam, kde je to možné. Nová místa pro 

automobily vznikla v roce 2019 také v části Heyrovského ulice v prostoru za úřadovnou České 

pošty. Stavba zde začala počátkem dubna a v červnu již začala sloužit obyvatelům. Termín 

stavby parkoviště se podařilo zkrátit, původně se s dokončením počítalo do srpna. Práce 

prováděla firma SWIETELSKY stavební s. r. o. a náklady dosáhly zhruba 3,8 milionu korun. 

Na novém parkovišti je 19 míst, z toho jedno je určeno pro zdravotně handicapované. Kromě 

vybudování parkoviště došlo také na úpravu s ním sousedící komunikace a výsadbou nové 

zeleně. Od prosince mohli nová parkovací místa využívat také obyvatelé ulice Závodu míru. 

Vzniklo celkem 18 míst za více než dva miliony korun, a to vedle pekárny a květinářství. 

Současně se stavbou parkovací plochy byla také upravena zastávka autobusů městské 

hromadné dopravy, kde vznikl takzvaný záliv z dlažebních kostek. Parkoviště vybudovala a 

zastávku upravila firma Videst, která byla vybrána na základě zadávacího řízení. Z 18 nových 

parkovacích míst jsou dvě určena pro zdravotně handicapované. Další parkovací plocha vznikla 

na sídlišti Vítězná v Atletické ulici. Je tady místo pro třiatřicet automobilů, z toho jsou dvě 
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stání určená pro auta přepravující tělesně postižené osoby. V rámci projektu došlo k úpravě 

stávající komunikace se šikmými parkovacími místy na parkoviště s kolmým stáním a 

související úprava chodníků s bezbariérovými úpravami pro pěší. Dále došlo k přeložce a 

výstavbě veřejného osvětlení a k úpravě ploch pro kontejnery na odpad. Součástí stavebního 

záměru je také úprava veřejných travnatých ploch. 

V červenci pak začala výstavba dvou nových parkovišť K + R, čili z anglického Kiss and Ride, 

česky Polib a jeď, umožňují krátké zastavení nebo vyčkávání osobních vozidel například v 

blízkosti škol. Obě vznikla poblíž základních škol, jedno v ulici Pionýrů a druhé v ulici Boženy 

Němcové. Celkové náklady na jejich vybudování byly zhruba  

920 000 korun. Pro stavby byl vybrán termín v době letních prázdnin záměrně, aby byl co 

nejméně omezen provoz u obou škol. Hotovo bylo do konce srpna. 

 

Rozvoj a podpora městské části Šenvert 

 

Město Sokolov se rozhodlo pro podporu této městské části ohrožené negativními vlivy 

související s těžbou v dolu Jiří, který je od Šenvertu vzdálen jen několik stovek metrů. Jedná se 

například o pořízení techniky na údržbu komunikací v této oblasti nebo přípravou území pro 

individuální výstavbu. Město na to hodlalo použít kromě jiného zhruba 800 000 korun z částky 

zhruba tří miliónů, kterou získalo formou daru od těžební společnosti Sokolovská uhelná. Ta již 

provedla řadu kroků ke zmírnění negativních vlivů těžby. Na hranici lomu například vznikla 

protihluková zeď, vysazena byla zeleň. Z celkové částky tří milionů korun byly 4000 korun 

převedeny na každého z obyvatel Šenvertu, včetně dětí, žijících zde trvale minimálně od 1. 

ledna roku 2018. Na Šenvertu v rámci podpory vzniklo také nové hřiště pro děti, jako náhrada 

za zrušené hřiště, které bylo za pneuservisem. Na tomto místě nemohlo dále zůstat, protože 

bylo v ochranném pásmu vysokého napětí. Jeho dominantou je unikátní multifunkční sestava 

Sirius od dánské společnosti Kompan. Sestavu doplňují ještě tři další malé herní prvky. Nové 

hřiště ve Školní ulici vybudovala firma Gartensta plus jako vítěz výběrového řízení a město na 

tento projekt zaplatilo 561 811 korun. Vše k Šenvertu realizoval odbor správy majetku. 

Útulek pro kočky máme jako první město v kraji 

Sokolov se zařadil mezi několik málo měst v České republice, kterým není lhostejný osud 

opuštěných či handicapovaných koček, a investoval peníze do vybudování nového útulku pro 

kočky. Zařízení vzniklo v areálu městské společnosti Sokolovská bytová a útulek bude 

provozovat spolek Láskou ke kočkám. Dobrovolnice z tohoto spolku se o kočky starají už 

několik let, zatím jim ale chybělo odpovídající zázemí. K dispozici měli pouze jednu starou 

maringotku. Útulek vznikl namísto starých garáží na více než 120 metrech čtverečních plochy a 

disponuje vším, co takové zařízení potřebuje. Ať už je to karanténa pro nově umístěné kočky, 

zázemí pro obsluhu, sklad, velký vnitřní prostor pro kotce i zajištěný venkovní výběh. 

Dokončení západního obchvatu města 

V prosinci byla dokončena a slavnostně do provozu předána poslední, třetí etapa západního 

obchvatu města. Dokončená etapa byla jako ostatní hrazena z Programu řešení ekologických 

škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a 

Karlovarském kraji. Úsek propojil předchozí dvě etapy pomocí mostní estakády přes řeku 

Svatavu, železniční trať a silnici na Citice. Stavební práce na třetí etapě byly zahájeny v srpnu 

roku 2015. Ačkoliv se původně předpokládalo, že budou dokončeny v březnu minulého roku, 

kvůli nestabilnímu podloží pro založení jedné z mostních opěr muselo dojít k prodloužení 
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plánovaného termínu. Dodavatelem stavby třetí etapy, která celkově stála 183 milionů korun, 

byla firma Colas CZ. Díky dokončenému obchvatu se tak uleví centru města.  

Vítací tabule 

Na jaře byly při vjezdu do Sokolova osazeny první tři vítací tabule. První v ulici Chebská, další 

dvě pak v ulici Stará Ovčárna. Další dvě pak radnice plánuje postavit v ulicích Kraslická a K. 

H. Borovského. Město tak chce přijíždějící a odjíždějící návštěvníky města upozornit na 

největší lákadla města pro trávení volného času. Velkoformátové tabule jsou oboustranné a jsou 

na nich například sokolovský zámek či koupaliště Michal. Město za tuto první etapu zaplatilo 

bezmála 850 tisíc korun. 

Investice do Hornického domu 

Také v roce 2019 pokračovaly investice do modernizace Hornického domu, kde sídlí MDK 

Sokolov. Finance směřovaly do obnovy interiérů Hornického domu i nové technologie nejen v 

MDK, ale rovněž v 4K 3D kině Alfa. Dále zmiňme kompletní rekonstrukci Velkého sálu, 

kanceláří k pronájmu v levém křídle Hornického domu či technické zázemí v kině. 

V. Komunální hospodářství 

Vyvážení bioodpadu a nové kontejnery na kovový odpad 

 

Poprvé začalo město Sokolov vyvážet bioodpad. Sokolovské technické služby zřídily devět 

stanovišť s jedenácti nádobami, která kopírovala dosavadní stání kontejnerů na ostatní odpad. 

Za svoz těchto jedenácti nádob zaplatí město technickým službám 95 tisíc korun bez DPH. 

Technické služby se zavázaly, že budou odpad svážet za všech klimatických podmínek v 

období od 1. dubna do 30. října. V okolí města jsou dvě bioplynové stanice, v Lokti a Krásně, 

kam již město vozilo bioodpad, například trávu.  Plánovaný svoz bioodpadu si na sebe 

nevydělá a bude muset být ze strany města dotován. Nádoby byly umístěny vždy po jednom 

kuse v sokolovských ulicích Stará Ovčárna, Halasova, Dělnická, Dvořákova, Slovenská, 

Mičurinova, Hornická. Do ulic Školní a Šlikova byly umístěny vždy dvě nádoby. Někteří 

občané však bioodpad vyhazovali do kontejnerů v igelitových pytlích, čím bohužel obsah 

kontejneru znehodnotili.  

Součástí odpadové politiky města bylo i umístění nových nádob na drobný kovový odpad na 

pěti místech, poblíž Brány borců, u obchodního centra Ural, v ulicích Spartakiádní, 

Švabinského a u hřiště v ulici Školní. 

Více nádob na použitý olej 

 

Vzhledem k tomu, že se sběr použitých olejů osvědčil, doplnilo město Sokolov v březnu na 

vybraná místa další speciální kontejnery. Nově se nádoby na tento druh odpadu objevily 

v ulicích Vítkovská, Košická (pod kinem Alfa), Závodu míru (parkoviště u Penny Marketu), 

Mánesova, Stará Ovčárna a Školní (pod hřištěm). V současné době je tak ve městě rozmístěno 

už 14 nádob na použitý olej. 

Používáním sběrných nádob na použitý olej se předejde problémům, které tento odpad 

v případě, že se vylije do dřezu nebo do záchodu, způsobuje v čistírnách odpadních vod. 

Kuchyňské tuky je proto třeba po použití přelít do plastových lahví a poté vhodit do kontejnerů 

k tomu určených (na oleje nebo na směsný odpad). 

V Sokolově mají lidé možnost třídit i použitý olej a tuky z domácností od února 2018. 
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Městské lokality bez pravidelného sekání 

V souvislosti s klimatickými změnami a déletrvajícím suchem se postupně po Evropě 

prosazoval nový trend, nechávat především ve městech plochy zeleně bez pravidelného sekání. 

Nesekaná zeleň může zadržet více vody a zůstane v ní užitečný hmyz. Město vytipovalo šest 

lokalit, kde se nebude pravidelně sekat travní porost. Bez pravidelného sekání tak zůstanou 

v Sokolově lokality na Bohemii, Mánesova ulice, v ulici Atletická, za domovem 

s pečovatelskou službou Pod Háječkem, v ulici Lipová a v Areálu zdraví. K seči těchto ploch 

dojde až na konci vegetačního období, tedy na podzim.  Lokality pro ponechání bez pravidelné 

seče byly pečlivě vybrány spolu se střediskem správy zeleně městské společnosti SOTES. 

Z černých skládek odváží SOTES tuny odpadků 

Pokud bychom měli najít nějaký příklad Sisyfovské práce, což znamená zbytečně vynakládané 

úsilí k dosažení něčeho nedosažitelného, pak je to boj městské společnosti SOTES 

s neuvěřitelným nepořádkem, který jsou schopni napáchat lidé. Mluvíme o černých skládkách, 

kterých vzniká ve městě týden co týden několik. A pokud se je nepodaří odstranit hned 

v počátku, mohou se rozrůst do obludných rozměrů. Jako například na Jižním lomu nebo 

v porostu v Mičurinově ulici. Noční můrou pro zaměstnance SOTES je oblast kolem garáží na 

Jižním lomu, které většina majitelů už opustila. Chátrající kolonie se ale stala velkou černou 

skládkou a ročně je odtud odváženo několik plných kontejnerů.  

Popelnice ve městě prokouknou, SOTES je umývá 

Nádoby na odpad rozmístěné po městě takříkajíc prokouknou. Společnost  SOTES Sokolov 

letos zahájila mytí odpadových nádob bezprostředně po ukončení blokového čištění města, tedy 

již začátkem června. Mytí se uskutečňuje po jednotlivých trasách „popelářských“ vozů, jelikož 

je třeba, aby nádoby byly bezprostředně před mytím vysypány. Dosud byly umyty nádoby 

u rodinných domů na Vítězné, na Staré Ovčárně, v část Šenvertu (nádoby s týdenním 

intervalem vývozu), v části sídliště Michal a také nádoby na papír po celém území města. 

Speciální myčka nádob na odpad je pojízdná, umístěna je na automobilu. 

VI. Bezpečnost a prevence 

Cítí se obyvatelé města bezpečně? 

 

Rozsáhlým průzkumem, který se zabýval pocitem bezpečí obyvatel Sokolova, se zabývali 

v září zastupitelé města. Průzkum byl prováděn v období červen až listopad 2018. Jednalo se již 

o třetí průzkum, první dva se uskutečnily v roce 2011 a 2014. Z dotazníků průzkumu 

realizovaného v loňském roce (osloveno bylo 400 lidí) vyplynulo, že nejcitlivějším 

společenským problémem v Sokolově je obchod s chudobou, na druhém místě skončila shodně 

politická situace a kriminalita, následována problémem přistěhovalectví. Naopak kleslo 

znepokojení z nezaměstnanosti. 

Obchod s chudobou, tedy pronajímání bytů lidem, kterým stát doplácí náklady na bydlení, se 

tak jeví jako nejpalčivější problém Sokolova, i když se proti němu město snaží bojovat 

zavedením takzvaných bezdoplatkových zón. "Že lidé vnímají obchod s chudobou jako velký 

problém, to byla pro nás zajímavá informace. Patrně se o tom hodně mluví, ale také se to asi 

projevuje každý den na ulicích a v bytových domech. Jinak se v průzkumu opakují stejné věci, 
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ať už jde o problematické skupiny nebo problémové lokality," uvedl sokolovský radní Petr 

Kubis. 

V případě strachu z protiprávního jednání dotazovaní obyvatelé Sokolova uvedli jako 

nejcitlivější problém užívání drog a poté vandalismus. Naproti tomu vražda skončila v 

průzkumech na posledním místě a to napovídá tomu, že občané Sokolova vnímají své město z 

pohledu obavy o svůj život jako bezpečné. Jako nebezpečné lokality uvádějí zejména okolí 

vlakového nádraží a okolí kina Alfa, kde žije velká koncentrace sociálně slabých, ale nově 

třeba i parky. Podle radního Petra Kubise pocit bezpečí v mnoha ohledech lépe vypovídá než 

statistika kriminality. Z pohledu objasněnosti trestné činnosti je na tom Sokolov velmi dobře, 

objasněnost je tady okolo 70 procent. 

V souvislosti se zpracováním průzkumu pocitu bezpečí občanů města Sokolova a rozdělením 

strážníků a policistů do územních okrsků, byli zastupitele města vyzváni, zda se chtějí zapojit 

do práce s městskou policií v jednotlivých územních okrscích. V předchozím období tato 

spolupráce fungovala a je možno ze strany zastupitelů města reagovat na dotazy a požadavky 

svých voličů.    

Výskyt divočáků v katastru města 

 

Mnoho občanů během roku 2019 zaznamenal nepříjemně zvýšení výskyt divokých prasat na 

území města. Zvířata ryla v parku i na zahrádkách a v počtu desítek kusů se často dostávala do 

kontaktu s lidmi či jejich psy, což mezi občany vyvolávalo značně negativní reakce. Město 

Sokolov zkoušelo během roku odpudit divokou zvěř pomocí pachových ohradníků či 

ultrazvukových odpuzovačů ve volnočasovém areálu lesoparku Bohemia, které pořídilo 

v rámci dotace za 50 000 korun. Větší úspěch však tato opatření nezaznamenala, a tak pomohl 

až řízený odstřel několika kusů v součinnosti s odborníkem, kterého město najalo. Stáda 

divokých prasat tak koncem roku z města pomalu mizela. 

Setkání bezpečnostních složek s občany města 

Minimálně čtyři veřejná setkání občanů s bezpečnostními složkami města se letos uskuteční 

v Sokolově. Série začala v pondělí 29. dubna v jedné z takzvaných sociálně vyloučených 

lokalit, a to v Nádražní ulici. Společný stánek tady postavila Městská policie v Sokolově 

společně s Policií ČR, kromě představitelů těchto bezpečnostních složek nechyběli ani okrskoví 

strážníci nebo asistenti prevence kriminality. Radnici pak zastupoval místostarosta Jan Picka. 

Přestože počasí akci ani trochu nepřálo, někteří obyvatelé domů v Nádražní ulici stánek 

navštívili. Letošní série navázala na setkání s občany pořádaná v loňském roce. Jejich smyslem 

je neformální kontakt s obyvateli některých lokalit a řešení některých problémů při společném 

dialogu. Motto akce zní: Potřebujeme vědět, co si o bezpečnosti v místě vašeho bydlení 

myslíte. 

Na části města se zaměří společné hlídky policistů a strážníků 

Na dodržování veřejného pořádku a zákonů a posílení pocitu bezpečí u obyvatel města se 

v červenci a srpnu zaměří společné hlídky Policie ČR a Městské policie Sokolov. Přidávat se 

k nim budou také psovodi, cizinecká i dopravní policie a asistenti prevence kriminality. 

Posílené hlídky by měly být k vidění například v ulicích Nádražní a U Divadla, kolem kina 

Alfa nebo na sídlišti Michal. Stranou ale nezůstanou ani městské parky, kam se přes léto 

uchylují lidé bez domova. 
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Velké loučení s Notesem strážníka Pavla 

Kolem tří stovek žáků třeťáků ze základních škol v Sokolově, Lomnici, Březové a Svatavě 

zaplnily v pátek 14. června dopoledne Staré náměstí, kde pro ně připravila Městská policie 

Sokolov velké loučení s projektem Notes strážníka Pavla. Trval po dobu dvou let a pomáhá 

posilovat právní vědomí především u žáků prvního stupně základních škol. Kromě programu 

připraveného sokolovskými strážníky čekala na školáky další stanoviště připravená například 

Hasičským záchranným sborem, BESIP nebo Fotbalovým klubem Baník Sokolov. Děti se 

mohly dovědět, s jakými riziky se mohou setkat doma i na ulici a jak jim předcházet, prohlédly 

si auto městské policie nebo si vyzkoušely svou dovednost s míčem. Na závěr programu se 

dočkaly divadelního představení. 

Problém s bezdomovci a lokalita okolo nádraží 

 

Sokolov byl v roce 2019 jediným městem v kraji, kde byla umístěna protialkoholní záchytná 

stanice. Vzhledem k tomu, že se v ní koncentrují často bezdomovci z celého kraje, kteří 

následně ve městě zůstávají, vytvářela tato situace poměrně značný problém. V několika 

lokalitách tvořili tito lidé značný nepořádek, například za komplexem Elexmayer, další 

nepořádek za sebou zanechávali v lokalitách kolem nádraží či u městské tržnice. Město dříve 

koupilo ve snaze problém řešit objekt v Nádražní ulici za zhruba 2,1 milionu korun, na dalších 

přibližně 3,7 milionu korun přišla jeho rekonstrukce. Objekt provozovala společnost Pomoc v 

nouzi jako nízkoprahové centrum s noclehárnou. Podařilo se tak alespoň částečně eliminovat 

problém, kdy se bezdomovci v zimním období stahovali například do nemocnice nebo do 

panelových domů. Ne každý však azyl využil.  Město se také snažilo znečištěné lokality 

uklízet, avšak často se jednalo o příslovečný boj s větrnými mlýny. S lidmi bez domova jednala 

i městská policie, té však v mnoha případech chyběla opora v zákoně, jakým způsobem 

problémy s takovými lidmi řešit. Mnoho občanů si stěžovalo na obtěžování v lokalitě okolo 

nádraží a díky tomu došlo i několika jednáním zástupců města a Správou železniční dopravní 

cesty, které objekt nádraží patří. Bylo navrženo zřídit přímo na nádraží denní místnost se 

sociálním zařízením, kterou by mohli během své služby využívat policisté a strážníci. 

K realizaci však v roce 2019 nedošlo. 

Ohledně situace v celé lokalitě také jednalo město s řadou vlastníků zdejších nemovitostí a 

podnikatelů, které pozvalo vedení města krátce před prázdninami k prvnímu společnému 

jednání. Sokolovská starostka Renata Oulehlová účastníky schůzky vyzvala, ať co nejvíce 

komunikují s radnicí, ať město upozorní na případy, kdyby tady někdo chtěl začít podnikat 

nebo naopak z lokality odejít nebo prodat nemovitost. Město se bude snažit slovy starostky v 

rámci svých kompetencí aktivně vstupovat do dění kolem nádraží, i když zde žádnou 

nemovitost nevlastní. Vedení města účastníky setkání informovalo kromě jiného o tom, že se 

hodlá zaměřit například na vybydlené domy a pokusí se získat je do svého vlastnictví. Taktéž 

připravuje odkoupení dvou domu v ulici Svatopluka Čecha, které by měly být zbourány, a 

místo nich vznikne 

 

VII. Kulturní život ve městě 

 
Organizátory velké většiny kulturních akcí v roce 2019 byly jako obvykle Městský dům kultury 

Sokolov (se svými „odloučenými pracovišti“ kinem Alfa či klášterním kostelem sv. Antonína 

Paduánského), Městská knihovna Sokolov, Muzeum Sokolov, popřípadě další instituce. 
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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. 

 

Divadelní představení v MDK 

Jednou z hlavních kulturních akcí v prostorách MDK byla jako vždy divadelní představení, 

jichž se tu v roce 2019 odehrálo celkem 23, 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. Divadelní předplatné v sezóně 

2018/2019 si zakoupilo 324 předplatitelů, 24 míst tedy zbývalo na volný prodej. V roce 2019 

byla zaznamenána rekordní návštěvnost divadelních představení, a to 7 279 diváků na 23 

představeních. 

Tradiční akcí Divadla bez zákulisí ve spolupráci s Městským domem kultury Sokolov a 

Městem Sokolov bylo uspořádání 17. ročníku Sokolovské čurdy, přehlídky určené pro 

ochotnické divadelní soubory z celé České republiky. Do Sokolova letos přijelo se svými 

představeními šest amatérských souborů, z našeho kraje se na jevišti městského divadla 

představilo Divadelní studio D3 z Karlových Varů. A to také posbíralo dvě ze tří udělovaných 

ocenění. Cenu Františka Zborníka, Velkou Sokolovskou čurdu, získal Jiří Hnilička za roli 

dirigenta Bělohlávka ve hře Srnky z Divadelního studia D3 Karlovy Vary. Zlatého vrtíka Vaška 

Junka za tvůrčí přístup ke scénografii obdržel Klub mladých Česká Lípa, který uvedl hru Kluci 

od Mississippi. Ozvěny Sokolovské čurdy neboli certifikát na večerní představení v 

sokolovském divadle získala hra Srnky (Divadelní studio D3 Karlovy Vary). 

Kromě divadelních představení uspořádal MDK 24 pořadů pro děti, které celkem navštívilo 3 

140 diváků. Akce navštívily zejména děti z 1. stupně základních škol. 

 

Koncerty přilákaly téměř dva tisíce posluchačů 

MDK také uspořádal 8 koncertů, které navštívilo 1 717, tedy o něco méně než v roce 

předešlém. Koncerty se pořádají v divadle, Hudebním klubu „M“ a Klášterním kostele sv. 

Antonína Paduánského. Mezi nejzajímavější koncerty roku 2019 patřily koncert Petry Janů, 

adventní koncerty Štěpána Raka se skupinou Roháči, skupina Neřež a Jaroslav Svěcený. 

Tradiční velmi oblíbeným byl koncert Hudby hradní stráže Policie ČR, jehož hostem byla 

tentokrát zpěvačka Ilona Csáková. Stovky lidí přilákala vystoupení hudebních skupin ve 

volnočasovém areálu Bohemia v rámci akce Huráá prázdniny a také na koupališti Michal, kde 

byl jejich pořadatelem či spolupořadatelem rovněž MDK. 

 

Ples města ve znamení pokladu 

Hlavními akcemi MDK byly i tento rok velké městské akce. V únoru se konal 27. reprezentační 

ples města Sokolova, jenž měl letos podtitul Sokolovský poklad připomínající budované 

výstavní prostory sokolovského zámku, kde bude vystaven právě tzv. Sokolovský poklad.  

Návštěvníky plesu pobavil zpěvák a bavič Ivan Mládek či moderátorka večera Iva Pazderková. 

Se stejným záměrem pobavit přijel i herec a imitátor Petr Martinák nebo tanečního parketu 

Tomáš Boldiš a Marie Glistová. Návštěvníky zaujaly i tradiční taneční skupiny Mirákl, Anfas, 

Glamour, Hobby dance, Taneční klub MDK Sokolov a Taneční škola Petra Macháčka, dávku 

noblesy dodala svým vystoupením sokolovská zpěvačka Petra de Dios. 

 

Čestné ocenění pro tři občany města 

23. dubna se v prostorách MDK opět konala tradiční akce Osobnost města Sokolova, která letos 

byla věnována třem vítězným osobnostem z patnácti nominovaných. Čestná ocenění v podobě 

stříbrné plakety, pamětního listu a kytice postupně převzali ocenění od místostarostů Jana 
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Picky, Karla Jakobce a starostky Renaty Oulehlové, o zábavu se zasloužil zpěvák Josef Laufer. 

Oceněná byla Jiřina Nussbergerová, jež hrála v prvním sokolovském ochotnickém souboru již 

v roce 1948 a zejména byla zakladatelkou prvního oddílu krasobruslení v našem městě, dále 

Rudolf Macháček, dlouholetý a uznávaný primář soudního oddělení Nemocnice Sokolov a 

koroner, jenž je například autorem knížky Střípky z práce soudního lékaře, a tanečník Jan 

Onder, dvojnásobný vítěz televizní soutěže Star Dance. 

 

Pálení čarodějnic ve spolupráci s knihovnou 

30. dubna se v areálu parku „Bohemia“ konalo tradiční Pálení čarodějnic. Akce se jako vždy 

konala ve spolupráci s městskou knihovnou a městem Sokolov a součástí byl obvyklý 

lampionový průvod, řada dětských atrakcí, soutěž o nejlepší masku, zapálení vatry a ohňostroj. 

Na akci zahrála skupina Poisoned Candies, děti viděly pohádku Tajemství dětského pokojíčku 

v podání Magdy Malé a večer vystoupila skupina De Bill Heads. 

 

Dostavník přivezl náklad dobrých písniček 

O víkendu 24. a 25. května se v ulicích města odehrál již čtvrtý ročník obnoveného folkového 

festivalu Sokolovský dostavník. V pátek projel městem dostavník, tentokrát s karlovarskou 

kapelou 3P band. V sobotu zahájilo festival mladoboleslavské seskupení Brontosauří revival 

s tvorbou folkových písničkářů Jana a Františka Nedvědových. Následovala 

skupina Spolektiv z Českých Budějovic, poté bohumínské vokální sdružení Sluníčko a 

v podvečer přišel zlatý hřeb festivalu, jedna z nejvýznamnějších osobností české country, folku 

a trampské písně František Nedvěd. Celý dvoudenní festival zakončila hudební skupina 

Taxmeni, která se proslavila stylem military country. Festival moderoval zpěvák z loketské 

skupiny Roháči Richard Melichar. 

 

Sokolovské kulturní léto 

Jednou z hlavních letních atrakcí v Sokolově je série akcí s názvem Sokolovské kulturní léto. 

V jeho rámci bylo připraveno deset akcí, většinou koncertů. 6. června odstartovalo léto 

koncertem Big Bandu MDK Sokolov. 

 

 

Tradiční Hurááá prázdniny s celou řadou akcí 

18. června začaly Hurááá, prázdniny, kdy v areálu Bohemia vyskládali své náčiní řezbáři z celé 

republiky zvaní Chainsaw masters. Za pět dní měli s pomocí brousku a dláta vyhotovit 

dřevěnou sochu s pohádkovým motivem. S dřevařským uměním souvisela rovněž akce s 

názvem Timbersports. Taktéž v areálu Bohemia se utkali nejlepší čeští dřevorubci v šesti 

nevšedních disciplínách. 21. června rozezněly lesopark melodie legendární kapely Queen, 

konkrétně zahrála plzeňská revivalová skupina Pilsen Queen tribute band a následně se na 

velkoplošnou obrazovku promítal jeden z nevětších kasovních trháků roku film Bohemian 

Rhapsody. 

V sobotu 22. června dopoledne odstartoval tradiční Sokolovský ¼ maraton v délce necelých 11 

km. Zvítězil Vojtěch Šulc z AC Tepo Kladno s časem 33 minut 58 vtěřin, mezi ženami doběhla 

první sokolovská učitelka Ivana Sekyrová v čase 39 minut 43 vteřin. Po jeho skončení 

odstartovala krásná pohádková akce pro děti Stezka skřítka Sokolníčka. Od 13 do 17 hodin 

vypuštěli za workoutovým hřištěm skřítci malé odvážlivce do lesíka plného her, hádanek 

a překvapení. Na parkovišti před Fitness Ural se konala soutěž v převracení pneumatik Ural 

Strongman a odpoledne ve 14 hodin byl na Starém náměstí odstartován druhý ročník 

Barevného běhu. Účastníci se mohli těšit na novou 4,5 km dlouhou trasu nabitou pestrými 

práškovými barvami a hudbou. V areálu Bohemia mezitím prezentoval svou práci Hasičský 

záchranný sbor ČR při příležitosti výročí 65 let profesionální požární ochrany v Sokolově. Na 
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malé i velké zde čekalo přes 20 hasičských vozů, ukázky základního vybavení hasiče i 

nebezpečných zásahů. V 16 hodin se na hudební pódium postavili první účinkující v rámci 

festivalu Hurááá, prázdniny. Metalová kapela Hand Grenade z jižních Čech představila písně z 

debutového alba Pravá tvář. Metal vystřídal punk-rock v podání kdyňské skupiny Zvlášňý 

škola, pak vystoupil zpěvák Marek Ztracený. Sobotní večer pak ukončilo vystoupení české 

rockové legendy Harlej a Mezinárodní soutěž ohňostrojů, i letos za účasti českého, polského, 

německého a slovenského týmu. 

 

První ročník Sokolovských slavností vína 

3. srpna se konal první ročník Sokolovských slavností vína. Na nádvoří zámku, kde se slavnosti 

konaly, našlo cestu postupně neuvěřitelných takřka 1000 lidí, kteří mohli ochutnat vína z 10 

moravských vinařství, tančit s cimbálovou muzikou, odnést si originální degustační sklenky s 

motivem slavností a bavit se až do prodloužených 23 hodin. Ve stejný den se v našem městě 

konal taktéž první ročník Soutěže elegance historických vozidel, který pořádalo Muzeum 

techniky Sokolov za podpory Městského domu kultury Sokolov, města Sokolov a Veteran Car 

Clubu Karlovy Vary. Závodníci startovali ráno na sokolovském náměstí, poté jeli směrem do 

Kyselky a následně zpět do Sokolova, kde zaparkovali na náměstí Budovatelů. Následně se 

přesunuli na Staré náměstí, kde proběhlo hlasování o nejhezčí auto, moto a oblečení. 

 

Největší akcí ve městě byl opět Den horníků 

Jednou z největších a nejnavštěvovanějších akcí byl tradičně Den horníků, který se konal v 

sobotu 7. září a částečně byla věnován i 740. výročí první písemné zmínky o městě. Počasí bylo 

tentokrát velmi nepříznivé, přesto si akci nenechaly ujít stovky lidí. Program začal vlastně již 

dopoledne v areálu kláštera, odkud se zástupci hornických měst vydali na pochod Sokolovem. 

Průvod skončil na náměstí Budovatelů, kde přišlo na řadu stužkování hornických praporů a 

vyznamenávání jednotlivců pamětní medailí.  Nechyběl ani přípitek pivem Horňák z  pivovaru 

Permon. Značnému zájmu veřejnosti se těšilo zpřístupnění sklepení sokolovského zámku. Zde 

se k vedení města Sokolov připojila i hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. Společně se 

starostkou Renatou Oulehlovou a předsedou dozorčí rady Sokolovské uhelné Františkem 

Štěpánkem přestřihli pásku u vstupu do nové expozice. Největším lákadlem pro návštěvníky 

byl sokolovský poklad, jenž byl objeven v roce 1994 při výkopových pracích. 

Na náměstí Budovatelů proběhl pietní akt k uctění vojáků, kteří zahynuli ve válečných 

konfliktech, a vyznamenání válečných veteránů, což byl úvod ke Dni s Armádou ČR. Jeho 

podstatná část se pak odehrávala v areálu Bohemia, kde byly připraveny ukázky vojenské 

techniky doplněné názorným představením dovednosti služebních psů nebo umění pilotů 

vrtulníku. Veřejnost mohla odpoledne sledovat také ukázky práce hasičů nebo policistů. Od 

Starého náměstí až po náměstí Budovatelů také vyrostly desítky stánků s občerstvením 

a dalších věcí. Nechyběla prezentace výrobců, kteří uspěli v soutěžích Regionální potravina a 

Dobrota kraje. 

Ve vestibulu domu kultury byla k vidění výstava s vojenskou tématikou a mineralogická burza 

byla připravena v zimní zahradě MDK. Akci doprovázela i hudební produkce, folkové hudbě 

bylo vyhrazeno pódium na Starém náměstí, rock zněl v areálu Bohemia. U zámku zněla 

historická hudba a největšími hudebními taháky se staly koncert kapely No Name a zpěváka 

Xindl X. Žhavou lákavou novinkou pak byl večerní videomapping, jenž nahradil ohňostroj. 

Jednalo se o projekci na průčelí Hornického domu, která připomněla kromě vzniku města také 

památku Rudolfa Welse, který stál jako architekt u zrodu sokolovského „Horňáku“. 

Videomapping se opakoval hned třikrát a kromě historie se dotkl i žhavé současnosti. A to 

připravovaného testovacího centra BMW. 
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Oslavy Adventu a Vánoc i s příletem andělů a oblíbenými čerty 

Posledními většími akcemi, které MDK uspořádal, byly oslavy Adventu a Vánoc. V neděli 1. 

prosince se na Starém náměstí konalo tradiční rozsvěcení vánočního stromku, které tentokrát 

bylo kromě klasických vánočních trhů, adventního běhu, vystoupení dětí z mateřských škol či 

vystoupení Pavlíny Jíšové se skupinou Přelety MS zpestřeno unikátním příletem andělů, kteří 

pomocí lan přiletěli na náměstí ze střech věžových domů vedle kostela. 

V úterý 3. prosince se pak konal také tradiční benefiční Koncert Hudby Hradní stráže a Policie 

ČR.  V Městském divadle Sokolov jeho hosty stala zpěvačka Ilona Csáková, Spojené pěvecké 

sbory Harmonie Kraslice a Melodie Horní Slavkov a Loket pod vedením sbormistryně Ivety 

Poslední. 

Druhou adventní neděli se již po páté konal sokolovský průvod čertů, tentokrát v úzké 

spolupráci s bavorským partnerským městem Schwandorf. Průvod byl opět veden obousměrně, 

aby byla zajištěna zábava pro návštěvníky po celé délce trasy. Několik čertů navštívilo i Fitness 

Ural. Celkem se průvodu zúčastnilo na 350 čertovských masek a o hudební doprovod se 

postarali kapely Liberate a Object. 

Třetí adventní neděli 15. prosince Staré náměstí po celé odpoledne ožilo nejrůznějšími druhy 

pochutin a ručně dělaných výrobků s vánoční tématikou. Svá hudební vystoupení předvedli 

žáci sokolovských základních škol, které vystřídala středověká kapela Bohemian Bards. 

Čtvrtou adventní neděli oživila město pochodová kapela Bohemian Marching Band, před 

Hornickým domem na ni navázala karlovarská kapela Bád Boys. Den po Vánocích, tedy 

25. prosince uzavřelo oslavy Vánoc třetí „salátobraní“, neboli ochutnávky domácích 

bramborových salátů. 

 

V MDK se konal Flermarket i připomenutí „sametové revoluce“ 

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

akcí. Jednalo se například o lednovou výstavu voskových figur inspirovanou jedinci, kteří 

skutečně žili a svým vzhledem se lišili od ostatních. Vystaveno bylo 25 figur z vyhořelého 

muzea v Petrohradu, na kterých byly ukázány kuriozity lidského těla, jakými jsou člověk s 

jedním nebo naopak více očima, nebo bez rukou i nohou, různě srostlá siamská dvojčata nebo 

muž s vlčím syndromem. 

V březnu oslavili ženy svůj svátek také s pomocí MDK, který připravil zábavný pořad S 

písničkou kolem světa. V pátek 8. března se tak představil v Městském divadle J. Dodo Slávik 

se starými i novými písničkami Velkopopovické kozlovky. Pozvání do divadla přijaly desítky 

žen, v téměř zaplněném hledišti ale nechybělo ani několik mužů. 

V březnu se také konal Flermarket, čili jarmark domácích výrobků, kde se dalo zakoupit 

nespočet nejrůznějších handmade výrobků, zaměřených tentokrát na Velikonoce, či výstava 

fotografií z exkurze do Osvětimi žáků Základní školy Rokycanova. 

V dubnu se v prostorách MDK konala výstava Fotoklubu FOS Sokolov, jenž připravil hned dvě 

výstavy pod společným názvem Fascinace fotografií. Jedna část expozice byla umístěna ve 

foyer Městského domu kultury, druhá v sokolovském zámku. Kromě sokolovských fotografů 

se na výstavách prezentovali i jejich kolegové z Litomyšle a také z Německa. 

V listopadu si pak i MDK připomněl výročí 17. listopadu 1989 a sametové revoluce. 

Připomínku zahájil v pátek 15. listopadu pochod Gymnázia Sokolov, který prošel od budovy 

gymnázia přes Staré náměstí na Šenvert a k Hornickému domu. Zde z balkonu v podání Lucie 

Večeřové zazněla státní hymna České republiky a legendární píseň Modlitba pro Martu. 

Promítnuty byly následně filmy Tenkrát a Občanský průkaz. Nedělní program zahájil film Fany 

a pes, následovaly Autentické filmové deníky. Poté se uskutečnila debata na téma Takové to 

bylo, spojená s vernisáží fotografií z dané doby. Od 15. listopadu bylo také po celý týden 

možné navštívit ve vestibulu MDK Sokolov unikátní výstavu k 17. listopadu 1989. 
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Taneční skupiny slavily řadu úspěchů 

Součástí kulturního života podporovaného MDK jsou také taneční skupiny. Výběr juniorských 

tanečnic skupiny Mirákl se v dubnu zúčastnil mezinárodní taneční soutěže AmsterDans v 

hlavním městě Holandska. Soutěž byla zaměřena na disciplínu contemporary dance a ani zde 

tanečníci Miráklu nezklamali, když se jim v obsazené soutěži týmy z 18 zemí celého světa 

podařilo vytančit 2. a 3. místo. První květnový víkend se konalo zemské mistrovství 

v uměleckých tanečních disciplínách Czech Dance Masters v Chomutově a zde Mirákl 

exceloval se všemi svými pěti formacemi. Se všemi choreografiemi se umístili na první příčce. 

Vyvrcholením pak bylo mistrovství v Praze ve Veletržním paláci na Výstavišti v Holešovicích, 

kde skupinu reprezentovalo 27 soutěžních jednotek. Vrcholem soutěže byla soutěž extraligy 

formací. V těch se Mirákl umístil čtyřikrát na prvním místě, jednou si tanečníci vytančili 

stříbrné medaile. Choreografie juniorů The Great Dictator, inspirovaná promluvou Charlieho 

Chaplina ve stejnojmenném filmu, pak byla odbornou porotou oceněna účastí na slavnostním 

galavečeru Mistr Mistrů. Právě tato jednotka Miráklu bodovala v juniorské kategorii a podařilo 

se jí zvítězit. V říjnu se tanečníci skupiny se svojí show zúčastnili Mezinárodního kulturního 

festivalu v Pekingu v rámci výstavy Expo Beijing 2019. Na přehlídce česká taneční skupina 

reprezentovala evropskou kulturu a doplnila dalších 20 zahraničních uměleckých těles z celého 

světa. 

Úspěchy slavila i taneční skupina Anfas. Na Mistrovství České republiky v soutěži Festival 

tanečního mládí získala krásné 3. místo. A bodovala také na nejprestižnější soutěži v České 

republice - Czech Dance Masters. Tady si vytančila první místo a titul Mistrů ČR v kategorii 

Hobby art malé formace. S choreografií nazvanou See you soon tak zakončila sezónu skvělým 

úspěchem. 

Taneční skupina Glamour se v květnu zúčastnila Mistrovství České republiky v rámci finále 

Czech Dance Masters, kde v kategorii Art extraliga malé formace dospělí získala třetí místo. 

 

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského 
V tomto odloučeném pracovišti MDK se v roce 2019 uskutečnila řada akcí, především šlo o 

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

zdarma a zajišťoval je pro Městský dům kultury kurátor Josef Vomáčka, jenž takto v roce 2019 

uspořádal 6 výstav. Výstavu sdružení FOS Sokolovsko a výstavu vánočních stromečků zajistila 

dramaturgie MDK vlastními silami. Akce v klášteře navštívilo 3 786 návštěvníků. V letních 

měsících v klášterním kostele probíhaly plánované opravy statiky objektu. Novinkou byla 

Fotosoutěž, jejíž vernisáž byla spojena s výstavou vánočních stromků a přilákala spoustu 

fotografických nadšenců. 

Výstavní rok zahájila expozice Martina Káni 

V pondělí 4. února byla zahájena výstava Martina Káni, rodáka z Vejprt. Hosty vernisáže 

přivítali autor, kurátor výstavy Josef Vomáčka, ředitel MDK Ladislav Sedláček a starostka 

Renata Oulehlová. Martin Káňa se zabývá figurální tématikou a expresivně pojatými studiemi 

v nadživotních velikostech, zaměřených na biologický původ tělesných forem s úsilím o 

monumentální vyznění. Ve výstavní síni byl k vidění například model rozděleného 

Československa vytvořený z přepravních muzikantských beden, nebo domku z „tržnicové“ 

tašky, který sám autor popisuje jako hru na přesouvání po světě. 

V úterý 19. března proběhla v kostele pohádková akce s názvem Svatební odpoledne nejen pro 

budoucí nevěsty. Módní přehlídku svatebních šatů připravila taneční skupina Glamour a 

Městský dům kultury Sokolov společně se Svatebním salónem Emílie Karlovy Vary, Střední 

živnostenskou školou Sokolov a FK Baník Sokolov. Akce zaplnila všechna sedadla v 

Klášterním kostele včetně balkónu. 
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2. dubna převzali v prostorách kostela ocenění nejlepší sportovci regionu v rámci akce 

Sportovec roku okresu Sokolov 2018. Mezi čestnými hosty byli náměstek hejtmanky Petr 

Kubis, radní kraje Karel Jakobec, sokolovský místostarosta Jan Picka, tajemník Tělovýchovné 

unie Sokolov Jaroslav Lebeda a starostové některých měst z regionu. 

 

Historii připomněla výstava Stopy zmizelého 

Mezi dubnem a květnem proběhla v kostele výstava Sakrální stavby, kterou Josef Vomáčka 

připravil ve spolupráci s Galerií Josefa Frágnera, a následovala slavnostní vernisáž výstavy 

šestadvacetileté pražské malířky Kláry Sedlo. Dominantním tématem originálních děl autorky 

jsou absurdní situace, podivná uskupení předmětů i figur a divnost života vůbec. Tomu 

odpovídá i forma jejích děl. Předměty na svých obrazech oživuje, zosobňuje a vyjadřuje jimi 

skryté emoce, chování nebo touhy. 

2. září byla otevřena výstava současného výtvarného umění Okamžiky uplynulého času, která 

představila fascinující černobílé fotografie Petra Sirotka, a na něho navázal v říjnu klatovský 

sochař Václav Fiala, jenž vystavil autentické fragmenty zničených domů, kaplí a náhrobních 

kamenů ze zaniklých obcí česko-německého pohraničí. Výstava nesla název Stopy zmizelého. 

Počátkem listopadu pak výstavní cyklus uzavřela pražská progresivní galerie The Chemistry, 

která již v roce 2013 u nás představila výstavu Alchymie. Nová výstava nesla název Alchymie 

2 a navazovala tak na výstavu původní. Na výstavě se představilo devět současných autorů, s 

nimiž galerie spolupracuje a ve své druhé kostelní instalaci představili obrazy, sochy 

i velkoformátovou grafiku. 

V klášterním kostele sv. Antonína Paduánského se konala i řada koncertů. Byly to zejména 

oblíbené adventní koncerty za účasti například loketské skupiny Roháči se Štěpánem Rakem, 

houslisty Jaroslava Svěceného, pěveckých sbory Základní umělecké školy Sokolova a jejich 

hostů, například skupiny Kolibříci či Zvonek s hosty sboru La Dolce Vita a smíšeného 

pěveckého sboru Sängerbundes 1861 Schwandorf. 

 

3D Kino Alfa 
Hlavní činností kina nadále zůstávalo promítání, které bylo po zkušenostech z předchozích let 

zachováno na projekce dvou filmů ve všední dny a rozšířený víkendový provoz. Projekcí bylo 

tak realizováno pět až šest denně. V roce 2019 se také uskutečnilo několik předpremiér, 

například filmu Captain Marvel, Avengers: Endgame, Spider-man: Daleko od domova a mnoho 

dalších. Pokračovala spolupráce s Karlovarským krajem na exklusivním promítání 

festivalových snímků v rámci Karlovarského filmového festivalu. V roce 2019 to byl snímek 

Diego Maradona. Do běžného provozu kina byly taktéž zahrnuty vzdělávací a zábavné akce pro 

školy a školky, které navazovaly například na semináře o kyberšikaně. V prostorách kinosálu 

také proběhlo několik školních akademií. Přesunutí projektoru z promítárny kina Alfa do 

Městského divadla v Sokolově umožnilo v roce 2019 hned několik projekcí právě v divadle. 

Většina z nich byla pro návštěvníky zdarma, jiné zase byly pořádány v rámci Filmového klubu 

Sokolov. Návštěvníci si zde například připomněli výročí 30 let od Sametové revoluce 

tematicky promítanými filmy právě 17. listopadu. Průměrná návštěvnost promítacích časů se 

zvýšila ze 42 na 53 diváků. Kino celkově uskutečnilo 1 190 projekcí, které navštívilo 62 495 

návštěvníků. Letní kino na Michalu přilákalo celkem 1 140 diváků, kteří si užili v průběhu léta 

celkem 18 promítání. 

Součástí  3D kina Alfa je Filmový klub Sokolov, který si i nadále zachoval své věrnostní karty 

a její držitel má tak každé promítání filmového klubu se slevou 50 Kč. V roce 2019 se 

uskutečnilo celkem 77 klubových projekcí, které navštívilo 2 013 diváků. 
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Oblibu si získaly večery Slam Poetry 

Music Club Alfa přilákal v roce 2019 o něco více návštěvníků na nejrůznější akce. V klubu si 

získaly oblíbenost například večery Slam Poetry, Taneční večery pro seniory a nejrůznější 

koncertní vystoupení. Music club Alfa zavedl v roce 2019 také rezervační online systém pro 

zakoupení vstupenek. 

Z akcí konaných v prostorách Alfy jmenujme zejména nejrůznější koncerty a vystouepní 

v hudebním klubu, jako například únorovou Slam Poetry pojatou jako oslavu dvouletého 

působení slamové scény, která byla navíc pojata jako souboj mezi Sokolovem a Prahou, 

Taneční večer se skupinou Griff konaný 2. února, březnové vystoupení legendy českého metaly 

skupiny Törr, jejímž předskokanem byla kraslická metalová progresivní kapela Object či 

březnovou společenskou akci Ladies Night s exhibicí fitness v podání Aleny Kosinové a Petra 

Myslivce, ukázkou cvičení fitness Ural, módní přehlídkou Freetime Sport, tanečním 

vystoupením žáků Taneční školy Jana Ondera, přehlídku účesů a líčení, tombolu nebo 

pěveckým vystoupením v podání Zuzky Vovsové a kapely Black Effekt. Koncem března 

zavítala do klubu karlovarská revivalová skupina KVeen s více jako dvouhodinovým průřezem 

písní legendární kapely Queen, na něž počátkem dubna navázala taktéž karlovarská revivalová 

skupina Tajfun, jež nabídla hudbu kapely U2, ovšem také písně vlastní provenience. 

V dubnu ještě pobavil návštěvníky klubu bubenický virtuos Miloš Meier se svojí bubenickou 

show Drumming Syndrome. Miloš Meier je členem metalové kapely Dymytry, hraje v 

seskupení kolem Václava Noida Bárty 'Noid', v kapele Stroy a také v kapele Eleison. Kromě 

toho hostuje i na různých hudebních projektech. 

V květnu se opět představili sokolovští slameři, tentokrát v souboji s Plzní či plzeňská black-

metalová skupina Fata Morgana and Support. V červnu zaujal návštěvníky koncert k vydání 

knihy Radka Diestlera Marshally Nadoraz a za zmínku jistě stojí i prosincová premiéra tzv. 

Pecha Kucha Night, neboli představení několika významných osobností regionu, které na 

představení sama sebe a své činnosti mají 20 obrázků ve 20 vteřinách. 

 

Městská knihovna Sokolov   
Městská knihovna, která v roce 2019 sídlila naposledy v prostorách sokolovského zámku, 

uvítala tento rok celkem 39 527 návštěvníků, což je o takřka 3 000 méně než v roce 

předcházejícím. Trend menšího počtu návštěvníků tak pokračoval. Zmenšil se i počet 

registrovaných čtenářů, oproti roku 2018 o necelých 50 na celkových 2 176. Z nich bylo 522 

dětí do 15 let, což je však oproti minulému roku mírné navýšení, konkrétně o 52 čtenářů. Počet 

výpůjček činil 91 924, z toho v dětském oddělení 8 962. 

Mezi novinky knihovny patřila nová služba, tzv. bibliobox, tedy možnost vracení knih do boxu, 

který byl díky vstřícnosti OC TESCO v Sokolově umístěn v jejich objektu. Knihy pak byly 

dvakrát týdně sváženy do centrální knihovny. V průběhu roku byla také pro potřeby knihovny 

rekonstruována část objektu Chráněného bydlení Sokolov ve Slavíčkově ulici a 9. září byl za 

účasti představitelů města Sokolov – starostky Renaty Oulehlové, místostarosty Karla Jakobce 

a radního Michaela Runda slavnostně zahájen provoz na této pobočce pro děti a mládež. 

Doprovodným programem bylo představení Sněhurka Pouličního divadla Viktora Braunreitera 

a PC herna. Pobočku navštívilo od září do prosince 1 568 návštěvníků a registrovalo se 59 

čtenářů. 

 

Oddělení pro dospělé čtenáře 

Toto oddělení připravilo pro zájemce celkem 127 akcí, které navštívilo 3 149 návštěvníků. 

Jednalo se například o oblíbené přednášky o regionu, v lednu tak promluvil Přemysl Tájek o 

netopýrech západních Čech, v únoru Ondřej Malina o montánní archeologii západního 

Krušnohoří, v květnu Petr Krása představil žáby a čolky pískovny Erika, Petr Rojík provedl 

posluchače v červnu Hroznětínskem a v září ukázali Ivana a Lukáš Vějířkovi měnící se krajinu 
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našeho regionu v přednášce Hojící se jizvy severozápadních Čech. Některé z přednášek, jako 

Petra Rojíka či Petra Krásy, byly koncipovány jako přírodovědné vycházky. Mimo tyto 

regionální přednášky a výlety proběhla řada dalších zajímavých besed a přednášek, zejména v 

cyklech „Alternativní životní styl“, „Historie“ či „Cestování“. Oblíbenými akcemi byly cykly 

besed o zajímavých knihách s besedami samotných autorů. Tak se například představila 

sokolovská rodačka Petra Jirglová se svou prvotinou Letuška z economy, kde popisuje své 

životní zážitky z práce u leteckých společností. Celkem se v prostorách knihovny uskutečnilo 9 

takových besed. I v roce 2019 pokračovala pravidelná setkání přátel filozofie, kteří se každé 

poslední pondělí v měsíci (kromě prázdnin) scházeli na posezení s Petrem Kašparem. V roce 

2019 knihovna uspořádala třetí ročník soutěže o nejlepší povídku sci-fi žánru. Odevzdány byly 

4 práce, ceny byly vítězům předány na akci BookCon!3. V porotě zasedli autoři sci-fi a fantasy 

literatury Jiří Walker Procházka, Pavel Renčín a Michal Březina. 

Čtenáři též mohli zamířit do čítárny a studovny, kde bylo možno vypůjčit si 108 druhů 

periodik. Ve studovně jsou také zpřístupněny databáze právních informací a regionálních 

osobností. Prezenčně je zde k dispozici fond regionální a příručkové literatury. 

     

Oddělení pro děti a mládež 
Zde bylo v tomto roce registrováno 522 čtenářů, kteří si vypůjčili 8 962 knih. Konalo se 313 

akcí, kterých se účastnilo 4 954 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 60 dětí. Děti například vyráběly vlastní kalendář, velikonoční košíček, 

stojánek na mobil či vánoční přáníčka. V období velkých prázdnin se pak vyrábělo každý 

čtvrtek a na toto vyrábění si našlo cestu 93 dětí. Děti zde vyráběly například svítící mouchu, 

mozaiky, šnečí lampion či krmítko pro ptáčky. Během roku se také vždy jednu středu v měsíci 

(kromě letních prázdnin) konalo čtení pohádkových příběhů, účast byla 45 dětí, což bylo 

dvakrát více než uplynulý rok. 

V květnu se na nádvoří zámku konalo opět tradiční „Probouzení broučků“, tentokrát 

s vystoupením ochotnického souboru Konvalinky s představením Doktor pavouk. 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.   

Mezi další akce dětského oddělení patřila například tradiční soutěž „Nekoktám, čtu“. V Horním 

Slavkově se pak konal 13. ročník Her bez hranic, které každoročně pořádá Klub dětských 

knihoven KV kraje. Sešli se dětští čtenáři ze 14 knihoven a soutěžilo se tentokrát na téma 

Hornictví. Sokolovské družstvo se umístilo na 2. místě. 

 

Workshopy i kreativní semináře 

Knihovna také kromě svých oddělení a jejich akcí pořádala akce a programy pro všechny další 

zájemce, jako byly například kreativní víkendové semináře, které knihovna pořádala již po 

třinácté. Letos se konaly dva, jednak seminář tvůrčího psaní se spisovatelkou Lucií Lomovou, 

jednak výtvarný seminář s malířem a ilustrátorem Adolfem Dudkem. Dále knihovna uspořádala 

šest odpolední s deskovými hrami, řadu 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. 

 

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 
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expozic v roce 2019 celkem 14 147 návštěvníků, tedy o takřka 3 000 více jak minulý rok.  

Štolu v Jáchymově navštívilo 11 141 návštěvníků, důl Jeroným 5 739 a krásenské hornické 

muzeum 4 906 návštěvníků. V případě Jáchymova to znamená nárůst o takřka 1 000 osob, 

v případě Krásna prakticky setrvalý stav a u dolu Jeroným nepatrný pokles. V roce 2019 

navštívilo pobočky muzea a jeho aktivity celkem 42 641 návštěvníků, o zhruba 8 000 více jako 

roku minulého. 

 

Sokolovský poklad byl zpřístupněn veřejnosti 

Jednou z největších akcí muzea byly v roce 2019 úpravy sklepení sokolovského zámku, které 

začaly již v roce minulém a veřejnosti slavnostně zpřístupněny v rámci oslav Dnů evropského 

dědictví, které připadly na 7. září, kdy se zároveň ve městě konal tradiční Den horníků. 

Přichystaný byl bohatý kulturní program plný hudby a tance. Na nádvoří zámku čekala 

návštěvníky hudební, divadelní a taneční vystoupení, představil se například Pěvecký sbor 

Štěpánky Steinové, Centrum tance Harmonie, Západočeské divadlo v Chebu nebo big band 

Červení Panteři. V podání ředitele muzea Michaela Runda byly uskutečněny dvě přednášky o 

historii zámku. Zájemci se rovněž mohli zúčastnit komentovaných prohlídek stále expozice, 

zámeckého sklepení i pokladu. Zpřístupněny byly také mimořádné výstavy „Sokolov 1279–

2019“ a „Retro“. Nejmenší návštěvníky potěšila pohádka o rytíři Sebastiánovi, kterou v zimní 

zahradě zahrálo Divadélko Ondřej. V prvním patře zámku byly připraveny ručně vyráběné 

deskové hry a v přilehlém parku dobové soutěže. Dospělí si mohli také prohlédnout národní 

putovní výstavu „Má vlast cestami proměn“. 

Na rekonstrukci se finančně podílelo také město Sokolov. Celkové náklady na zpřístupnění 

sklepení zámku dosáhly částky zhruba 15,8 milionu korun. Největší položkou v rozpočtu byly 

samozřejmě stavební úpravy, které zde probíhaly od října minulého roku. Další peníze byly 

vynaloženy na nákup vitrín s moderními bezpečnostními prvky, nový nábytek a figuríny. 

Expozici oživil například voják ze třicetileté války či hraběnka Nosticová. Asi největším 

lákadlem pro návštěvníky bude do budoucna zlatý poklad, jenž byl objeven v roce 1994 při 

výkopových pracích. Kromě něho mohou zájemci při prohlídce zámeckého sklepení obdivovat 

také základy původního vodního hradu ze 13. století. 

 

Ve středověkém dolu Jeroným se objevili permoníci 

Oživením prošla také trasa cínového dolu Jeroným. Prohlídkovou trasu totiž zpestřili permoníci 

i další bytosti z říše fantazie. Nápad na oživení vzešel od Jiřího Loskota z Muzea Sokolov, jenž 

požádal Základní uměleckou školu v Sokolově o vytvoření permoníků. Unikátní expozici pak 

vytvořili žáci keramického oboru z odloučeného pracoviště sokolovské ZUŠ v Březové 

u Sokolova. Také vyvstala myšlenka spolupracovat se sborem ZUŠ Kolibříci při nahrání zvuků 

a zpěvů permoníků. Učitel Petr Schneider složil se žáky hudbu a celou pohádku spolu se 

sborem Kolibříci nahráli. Navíc se svými žáky celou prohlídkovou trasu s permoníky ozvučil 

nejrůznějšími zvuky, které navodí při prohlídce pracovní atmosféru v dole a tím jí ještě více 

zpestří. Žáci výtvarného oboru pak ještě pracovali na výstavě s hornickou tématikou. Jejich díla 

se výborně hodila k expozici permoníků. Vzhledem k tomu, že permoníci jsou vystaveni v 

podzemí, velmi pomohlo, že práce výtvarného oboru vyzdobily vstupní budovu dolu. 

 

 

 

S muzeem se lidé mohli vydat za poznáním regionu 

Muzeum připravilo pro své návštěvníky v roce 2019 celou řadu dalších zajímavých akcí. Bylo 

to například několik oblíbených exkurzí, komentovaných prohlídek a vlastivědných vycházek. 

Z exkurzí a vycházek, které organizovali muzejní přírodovědci, jmenujme červnovou Malou 

výpravu za lišejníky Františkových Lázní, taktéž červnovou výpravu nazvanou Květy Ohře 
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z raftu, červencovou výpravu do Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště či říjnovou 

Cestu za velkými stromy kolem Lazů. 

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

programů, jež jsou součástí stálé expozice, byly programy pro děti a mládež připraveny také 

k dočasným výstavám. Tyto programy navštívilo spolu s výstavami celkem 2 143 žáků a 

studentů. 

 

Výstavy o zmatených penězích i tajemném Drákulovi 

Výstav v roce 2019, jež muzeum uspořádalo, bylo hned několik. Nejnavštěvovanější byla 

výstava připravená muzejními historiky k 740. výročí 1. písemné zmínky o městě nazvaná 

„Sokolov 1279 – 2019“, která proběhla mezi červencem a listopadem. Z dalších výstav pak 

v lednu dobíhala výstava ke stavebnici Lego nazvaná „Svět kostiček“, která byla zahájena již 

v říjnu 2018. V březnu proběhla výstava „Včerejší svět“ ze sbírek starých předmětů Denisy 

a Petra Počepických z Lokte. Na ně navázala výstava Regionálního muzea v Litomyšli nazvaná 

„Zmatené peníze“, jež se zabývala dobou kolem první světové války, kdy se převratné události, 

které válku provázely, projevily i zmatkem ve financích všech zapojených zemí. Na výstavě se 

objevila zejména tzv. nouzová platidla. Výstava nabídla i bohatý doprovodný program. 

Návštěvník se mohl vyfotit na památku jako minnesänger nebo baron Prášil, zahrát válečnou 

hru Vojíne nezlob se!, vyzkoušet si dřeváky, vyrobit si vlastní peníze, zahrát staré karetní hry, 

šachy pro čtyři hráče nebo originální, speciálně pro tuto výstavu připravenou deskovou hru Jak 

se stát keťasem. Výstava trvala od dubna do června. V září proběhla v muzeu putovní výstava 

Letohrádku Mitrovských v Brně s názvem „Dracula a ti druzí – Krvavá historie“, která 

představila smyšlené bytosti, ale zejména reálné postavy z dávné minulosti toužící po lidských 

tekutinách. Speciálně pro tuto výstavu také vznikly multimediální pohyblivé obrazy, které 

vystrašily každého návštěvníka. V listopadu a prosinci pak proběhla autorská výstava muzea 

„Pojďme spolu do Betléma“, kde si návštěvníci připomínali zvyky a tradice vztahující se k 

tomuto období. Děti v rámci doprovodného programu vyprávěly, jaké zvyky se dodržují v 

jejich rodinách dnes, zpívaly kolegy a zkoumaly, z jakých různých materiálů jsou vyrobeny 

vystavené betlémy. 

 

Přednášky provedly účastníky Slavkovským lesem i po Islandu 
Muzeum připravilo pro řadu zájemců také tradiční cyklus přednášek v rámci tradičního 

přednáškového cyklu. V lednu provedl Petr Rojík posluchače Slavkovským lesem z pohledu 

geologa, v únoru představil Vladimír Rozhon cestovatele a dobrodruha Jana Eskymo Welzla, 

v březnu provedl zájemce Andalusií a Gibraltarem Jaromír Novák, Jiří Klůc v dubnu představil 

hrdinu československého odboje Otakara Jaroše, policista a badatel Jiří Matouš ukázal 

zájemcům v květnu své výzkumy o zaniklé obci Lipnice, pracovnice muzea Romana Beranová 

v červnu představila návštěvníkům Moskvu a okolí, Rudolf Tomíček v září přednášel o těžbě 

uranu v Horním Slavkově, opět Vladimír Rozhon seznámil zájemce v říjnu s Pařížskou 

mírovou konferencí při jejím stém výročí a v listopadu ukončila přednáškový cyklus cesta po 

Islandu Ivany a Lukáše Vejříkových. Přednáškový cyklus navštívilo během roku celkem 466 

zájemců. 

 

Muzeum se podílelo na vydání několika knih 
Kromě toho se v muzeu také křtilo několik nových knih, na jejichž vydání se muzeum podílelo. 

V lednu se konal křest nových knih báňského historika Jaroslava Jiskry. Jednalo se o knihy 

„Proměny města Sokolova a nejbližšího okolí v obrázcích” a „Vzpomínka na lom Medard ve 

Svatavě a související malolomy v obrázcích”. Kmotry knih se stali i starostka města Sokolov 

Renata Oulehlová a místostarosta Jan Picka. Křtu se zúčastnili i zástupci Českého báňského 

úřadu a dále hornických spolků z celé republiky. Dále v únoru to byla již v roce 2018 vydaná 
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kniha s názvem „Stopy Velké války“, která mapuje pomníky 1. světové války v Karlovarském 

kraji a jejímiž autory byli Vladimír Bružeňák, Romana Beranová, Tomáš Kárník, Josef Macke 

a Jaroslav Vyčichlo. Výsledkem jejich snažení se stala 400 stránková publikace, ve které 

čtenáři najdou podrobné informace o 311 pomnících a 3 zajateckých táborech. Texty doprovází 

bohatá fotodokumentace. Publikaci podpořil Karlovarský kraj a na křest přijela i náměstkyně 

hejtmanky Daniela Seifertová. 

V dubnu se pak konal slavnostní křest knihy Rudolfa Tomíčka s názvem „Náčrt dějin 

svobodného královského horního města Čistá“. Křtu se zúčastnili ředitel Muzea Sokolov 

Michael Rund, autor knihy Rudolf Tomíček, předseda Obvodního báňského úřadu pro 

Karlovarský kraj Jiří Mašek a předseda sdružení Terra incognita Filip Prekop. Mezi hosty 

nechyběli ani sokolovská starostka Renata Oulehlová a místostarosta Jan Picka. 

 

VIII. Školství 

Město Sokolov bylo ve školním roce 2018/2019 zřizovatelem sedmi mateřských škol, v nichž 

bylo zaměstnáno 58 pedagogů a 7 asistentů. K 30. září 2018 navštěvovalo mateřské školy 

celkem 713 dětí, což znamenalo o 6 méně než v roce předcházejícím. Celková kapacita 

mateřských škol činila 749 míst ve 30 třídách. Stoprocentní naplněnost vykázala Mateřská 

škola K. H. Borovského a Mateřská škola Alšova. 

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 2019 celkem 178 pedagogů, z čehož bylo 149 

žen. 24 učitelů z tohoto počtu bylo bez kvalifikace. K témuž datu evidovaly základní školy 

celkem 2 606 žáků, tedy o 9 žáků méně než v roce předešlém.  Celková kapacita 3 360 míst 

využita nebyla, naplněnost škol činila 77, 56 %. Nejvíce žáků navštěvovalo ZŠ Rokycanova 

(572), nejméně pak ZŠ Křižíkova (433). 

Základní uměleckou školu navštěvovalo v tanečním, výtvarném a hudebním oboru 650 žáků, 

učilo je 22 učitelů.  Dům dětí a mládeže Sokolov navštěvovalo v 95 zájmových útvarech 1 257 

dětí. 

Kromě mateřských a základních škol zřizovaných městem se v Sokolově nacházejí i tři školy 

střední, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj (ISŠTE Sokolov, Gymnázium a Krajské 

vzdělávací centrum Sokolov a Střední škola živnostenská Sokolov), a také jedno centrum 

vzdělání soukromé, konkrétně Gymnázium, základní a mateřská škola Mánesova. 

 

Investice do základních a mateřských škol 

Město Sokolov v tomto roce pokračovalo s investicemi do oprav školských budov. Za celý rok 

město do škol plánovalo investovat na 28 miliónů korun. Z největších investičních akcí to byla 

zejména rekonstrukce střechy nejvyššího pavilonu na ZŠ Boženy Němcové za 2 880 000 Kč 

dále například oprava podlahy na Základní umělecké škole za 2 463 000 Kč, půdní vestavba 

tamtéž za 1 658 000 Kč, stavební úpravy kuchyně a hospodářského pavilonu MŠ Alšova za 

1 754 000 Kč, stavební úpravy pavilonu I včetně výměny elektroinstalace a úprav kuchyněk na 

MŠ Marie Majerové za 1 669 000 Kč či oprava malé tělocvičny na ZŠ Rokycanova za 

995 000,-.  

Investice do škol, školek a dalších zařízení se opět řídily požadavky ředitelů, kteří mohou 

sestavit žebříček nutných oprav. Vedení města jej pak při výběru zohledňuje. 

 

Ocenění pro pedagogy i nejlepší žáky 

Již tradičně k březnovému Dni učitelů ocenili představitelé města práci výborných 

sokolovských pedagogů Plaketou Jana Amose Komenského. Plakety získaly Bohumíra 
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Kotesová (ZŠ Pionýrů) za dlouholetý přínos ve školství a aktivitu v zajišťování mimoškolních 

aktivit, Naděžda Beňadíková (ZŠ Rokycanova) za dlouholetý přínos ve školství, inovativní 

trendy pro zpestření výuky a pracovní nasazení nad rámec povinností, Ivana Vacková (ZŠ 

Švabinského) za dlouholetý přínos ve školství, úspěchy s mezinárodními projekty a aktivitu v 

zajišťování kulturní akcí s pěveckým sborem a Ludmila Koutecká (ZŠ Křižíkova) 

za dlouholetý přínos ve školství a úspěšnou přípravu žáků na reprezentaci školy v 

předmětových soutěžích. Pamětním listem starostky města byla oceněna Eva Bystřická (ZŠ 

Běžecká).   

Významného ocenění se dostalo i dalším dvěma sokolovským pedagožkám. Od ministra 

školství Roberta Plagy převzaly v Senátu medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

2. stupně za vynikající pedagogickou činnost Brigitte Havelková, učitelka na ZŠ Švabinského, 

a Petra Šišková, ředitelka ZŠ Rokycanova. Ocenění MŠMT uděluje tradičně na Den učitelů.  

 Ocenění se v budově městského úřadu dočkali za svou činnost také žáci sokolovských škol. 

Vyznamenání si v červnu odneslo 16 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 starostka Renata Oulehlová, místostarosta Jan Picka, 

místostarosta Karel Jakobec.  

Oceněni byli Ivana Gubranová a Daniel Pečínka ze ZŠ Pionýrů, Martin Červenka a Pavlína 

Kleinová ze ZŠ Rokycanova, Anita Abrhámová ze ZŠ Běžecká, Jaroslav Rozmuš a Richard 

Horváth ze ZŠ Švabinského, Jan Kundrát a Jan Hlaváček ze ZŠ Křižíkova, Adam Kolář a 

Margita Tothová ze Základní umělecké školy, Kateřina Čermáková a Markéta Bauerová 

z Gymnázia Sokolov, Robert Čapek z ISŠTE, Barbora Petráčková a Sarah Minaříková ze 

střední školy živnostenské Sokolov a Marek Smolík ze Soukromé akademie Sokolov.  

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. 

    

Zajímavosti ze sokolovských škol 

Základní škola Rokycanova 

Školu navštěvovalo k 30. září 2018 572 žáků (o 16 méně než minulý rok), kapacita školy byla 

naplněna z 95,33%. Výuku zajišťovalo 45 pedagogů, z toho 37 učitelů, 31 z toho byly ženy.  

Ve školním roce 2018/2019 byly otevřeny dvě první třídy s celkem 50 žáky. Škola má 

rozšířenou výuku cizích jazyků. Škola zajišťuje výuku anglického jazyka již od 1. třídy, výuku 

německého jazyka od 6. třídy. Ve školním roce 2018/2019 bylo celkově 39 anglických 

jazykových skupin a 18 německých jazykových skupin.  Ve školním roce proběhla řada 

jazykových akcí např. anglické divadlo, Olympiáda v anglickém jazyce, dopisování žáků s 

kamarády v zahraničí jak v angličtině, tak v němčině. Škola nabídla v rámci střediska volného 

času NENUDA 7 kroužků anglického jazyka, 1 kroužek německého jazyka a kroužek 

francouzského jazyka. Ve školním roce 2018/2019 fungovalo na škole také 25 zájmových 

kroužků. 

 

Žáci školy tradičně dosahují velmi dobrých studijních výsledků a řada z nich odchází studovat 

na gymnázium. Ve školním roce 2019/2020 bude na gymnáziích studovat 18 žáků z 62 žáků 

devátých ročníků, maturitní obory na středních odborných školách 40 žáků a 4 žáci učební 

obory na středních odborných školách. Všichni žáci byli přijati k dalšímu studiu. 

Z největších úspěchů žáků zmiňme například třetí místo v kraji dívčího týmu nižšího stupně ve 

vybíjené, 2. místo Dominiky Slánské v krajském kole olympiády z angličtiny, taktéž 2. místo 
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Michaela Baumgärtnera v kraji na olympiádě z němčiny, opět 2. místo v krajském kole 

olympiády z češtiny, které získala Pavlína Kleinová, a taktéž druhé místo v kraji v zeměpisné 

olympiádě, které vybojoval Jan Žák. Z uměleckých soutěží bodoval prvním místem ve výtvarné 

soutěži Den Země M. Petričák.  

Ve školním roce škola realizovala celou řadu akcí, jejichž cílem bylo větší zapojení rodičů i 

přátel školy do výuky a fungování školy. V průběhu roku se uskutečnily dva Dny otevřených 

dveří. Zájemci mohli navštívit hodiny vyučujících jak na I., tak na II. stupni. Velký zájem byl o 

výuku jazyků – anglického a německého. Oba Dny otevřených dveří překonaly návštěvnost 

v letech minulých. V průběhu listopadu 2018 až března 2019 se uskutečnily tři rodičovské 

kavárny. Jednalo se o tematicky zaměřená setkání rodičů, pedagogů a psychologů Mgr. Jakuba 

Ondera a Mgr. Alice Hukelové. Přednášky doplněné diskuzí s odborníky na témata výchovy 

dětí, výchovných stylů aj. se setkaly s velkým ohlasem.  

Žáci školy se zajímavě prezentovali na veřejnosti, například v březnu, kdy díky návštěvě polské 

Osvětimi pořídili žáci školy nejrůznější fotografie, které byly vystaveny od 15. března v 

Městském domě kultury. Škola si touto akcí připomněla šťastná i tragická výročí. Projekt 

vznikl za spolupráce s MDK Sokolov, Muzea Sokolov a paní učitelky Měřínské. 

Úspěšný byl Jarní jarmark radosti, který přilákal během soboty 27. dubna stovky lidí. 

Výjimečnou charitativní akci připravila se školou společnost Dolmen a podpořila ji i Nadace 

Divoké husy. Z části výtěžku benefičního jarmarku, který byl celkem 69 783 korun, byly 

zakoupeny komunikační pomůcky pro klienty chráněného bydlení, kteří neslyší nebo mají 

vážnou vadu řeči. 

Základní škola Pionýrů 

Školu navštěvovalo k 30. září 2018 569 žáků, což znamenalo naplnění z 83,68 %. Výuku 

zajišťovalo 38 pedagogů, z čehož bylo 28 žen. Do prvních tříd zde nastoupilo 53 žáků. Od 

srpna 2019 se vedení školy ujala její dlouholetá učitelka Iveta Kořínková. 

Ve škole existují třídy na sport, i proto dosahuje škola často zajímavých výsledků ve 

sportovních soutěžích. Škola je už osm let nejúspěšnější školou v Karlovarském kraji ve 

sportovních soutěžích pořádaných Asociací školních sportovních klubů České republiky. Žáci 

1. stupně  tak vyhráli okresní i krajské kolo ve fotbalové Mc Donalds‘ Cupu, starší žáci, mladší 

žáci i žákyně z 2. stupně zvítězili v okresním kole Atletického čtyřboje, všechny kategorie žáků 

a žákyň taktéž vyhráli okresní kola v přespolním běhu a starší žáci zvítězili v krajském kole 

halového fotbalu. Podobných úspěchů bylo dosaženo žáky školy i v dalších sportovních 

odvětvích. V letošním školním roce se škole podařilo uspět rovněž v celostátní soutěži Sazka - 

olympijský víceboj, kde žáci prvního a druhého stupně plní Odznak všestrannosti olympijských 

vítězů. Zapojilo se do něho na 80 procent žáků školy ve všech disciplínách. 

Škole i díky sportovním úspěchům připadla čest zúčastnit se letos jako jediné ze škol 

v Karlovarském kraji Tréninku s olympionikem. Tento významný den připadl na čtvrtek 7. 

března a školní tělocvična se dopoledne zaplnila desítkami dětí. Pozdravit je přišli také 

sokolovští místostarostové Karel Jakobec a Jan Picka. Žáci si mohli zatrénovat například 

s basketbalistkou Ilonou Burgrovou, účastnicí olympijských her a vicemistryní světa 2010. 

Celou akci moderoval kouzelník a iluzionista Pavel Dolejška. Na děti čekala také čtyři 

stanoviště, na kterých si vyzkoušely úroveň svých motorických dovedností, a následně také to, 

jak jejich motoriku ovlivní určitý handicap, například naprostá slepota, kdy jsou sportovci 

odkázáni na svého vodiče, sprint v doprovodu nenechavého kouče, který kladl rozptylující 

otázky po celou dobu běhu, nebo driblingu se „zamotanou hlavou.“ 

V červnu se žáci třídy 7. A díky přeshraniční spolupráci setkali se svými vrstevníky z gymnázia 

v německém Neustadtu. Setkání, v pořadí již šesté, bylo tentokrát zaměřeno na téma Život před 

a za takzvanou železnou oponou. Po společné cestě autobusem se školáci ubytovali  v obci 
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Přimda. Po seznamovacích hrách a sportovních utkáních ve florbale,  fotbale a návštěvě bazénu 

přijela jazyková koordinátorka, která děti česko-německy uvedla do problematiky železné 

opony. Samozřejmostí byla i návštěva Muzea železné opony v Rozvadově cestou zpět. Tento 

projekt byl financován z programu Euroregio Egrensis a příspěvku od města Sokolov. 

Přeshraniční spolupráce školy funguje i s dalším německým partnerem, s Mittelschule Wiesau, 

které se sokolovská škola účastní již třetím rokem. Cílem projektu „Překračovat hranice – bádat 

– nadchnout“ je rozšíření jazykové vybavenosti žáků a snaha o zatraktivnění technických 

oborů. 

Po celý rok se také žáci účastnili řady exkurzí, cílem byly například Stanice záchranářů 

Sokolov, Stanice Vránov, Plzeň - Techmania, ZOO Chomutov, vodní nádrž Stanovice, 

muzeum a knihovna v Sokolově či hlavní město Praha.  

 

Základní škola Běžecká 

 

Základní školu k 30. září 2018 navštěvovalo 492 žáků, což znamenalo naplněnost 64,74 % 

(kapacita školy je 760), tedy nejméně ze sokolovských škol. Výuku zajišťovalo 39 pedagogů, 

z čehož bylo 37 žen. Škola má dvě školní budovy. Budovu na ulici Běžecká, kde jsou i 

speciální třídy, a budovu na ulici Boženy Němcové. Speciální třídy navštěvovalo 59 žáků. Do 

prvních tříd nastoupilo 50 dětí, z toho 8 do speciální třídy. Ve školním roce 2018/19 byla 

povolena výuka v přípravné třídě, kterou navštěvovalo 11 dětí. 

I v letošním školním roce se škola, jako jiné, zapojila do sportovních soutěží, které byly 

pořádány pro žáky základních škol. V obou celoročních soutěžích pořádaných AŠSK a TUS 

dosáhli žáci a žákyně 1. i 2. stupně pěkných výsledků. V lize AŠSK a TUS a dalších 

sportovních soutěžích bojovali žáci a žákyně o body celkem v 14 okrskových soutěžích, v 

okrese to byla účast ve 47 soutěžích. Do krajského kola se podařilo postoupit celkem 15x, na 

úrovni republiky reprezentovali školu žáci ve 3 soutěžích. Všechny tyto úspěchy se zúročily v 

celkovém bodování LŠ (ligy škol) – 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 získala škola 1. 

místo. Kromě těchto již tradičních soutěží se žáci zúčastnili soutěže o Hejtmanův pohár, kde 

byli 1. v okrese, 1. v kraji a 1. v republice. Celoročně se žáci školy věnovali plnění disciplín v 

Sazka olympijském víceboji, kde všichni žáci získali sportovní vysvědčení, a v Olympijském 

odznaku, kde žáci dosáhli na bronzové, stříbrné, zlaté a 1 diamantový odznak OVOV.  

I nadále probíhala spolupráce s gymnáziem ve Waldsassenu. Ve školním roce 2018/2019 

proběhla dvě setkání žáků čtvrtých ročníků. Žáci a učitelky z partnerské školy si pro 

sokolovské děti připravili dvě aktivity. Přiřazovali německá a česká slova k různým 

předmětům, zpívali píseň v češtině a v němčině a druhou aktivitou bylo sportování 

v tělocvičně. Druhé setkání proběhlo v červnu a na návštěvu do Sokolova přijeli žáci z 

Waldsassenu.  

V letošním školním roce pokračoval projekt setkávání Ekoškol z celého Karlovarského kraje 

pod záštitou Sdružení TEREZA, tzv. Semináře dobré praxe. Tentokrát proběhla setkání na 

podzim v Plesné a v červnu byla hostitelem Ekoškoly  právě ZŠ Běžecká. Na obě setkání se 

podařilo získat zajištění dopravy od Krajského úřadu Karlovy Vary. V dalších letech by měla 

setkání pokračovat.  

Zajímavou aktivitou školy bylo několik projektových dnů na téma Ochrana člověka za 

mimořádných událostí.  Projektové dny k tomuto tématu probíhaly během celého školního 

roku.  Například v týdnu od 22. 2. – 28. 2. probíhala OČMU v jednotlivých třídách, stejně tak 

tomu bylo v květnu. Na 1. stupni si žáci například připomněli varovné signály, tísňová volání, 

povodně, lavinová nebezpečí, žáci 6. tříd si zopakovali téma Povodně a zátopové oblasti 

formou výkladu, testem a zhlédnutím DVD 21 Záchranného kruhu – Povodně a zbývající třídy 

2. stupně se zaměřili na procvičování první pomoci – konkrétně krvácení, popáleniny a otravy. 



37 
 

7. ročník byl zaměřen na drogovou prevenci a žáci 8. a 9. ročníku na prevenci psychického a 

fyzického násilí. Žáci 9. a 8. ročníků navštívili v květnu Protidrogový vlak, kde pro ně byl 

připraven 90 minutový program. 

 

Základní škola Křižíkova 

Základní školu k 30. září 2018 navštěvovalo 433 žáků, což představovalo naplněnost 69,84 %. 

Výuku zajišťovalo 31 pedagogů, z čehož bylo 26 žen. Do tří prvních tříd nastoupilo 46 

prvňáčků.  

Škola je mezi veřejností známa především díky pořádání školních akademií, které měly vždy 

vysokou úroveň a byly také hojně navštěvovány. Kromě toho přistoupila škola k pořádání 

školních jarmarků, které probíhají na školním hřišti. V tomto školním roce proběhl školní 

jarmark 23. května a opět se setkal s velkým ohlasem u žáků i rodičů. 

Škola partnersky spolupracuje se základní školou Kreuzbergschule ve Schwandorfu v SRN, 

žáci se navštěvují a pořádají společná sportovní utkání. 16. května se uskutečnilo tradiční 

fotbalové utkání obou škol v Sokolově, ale díky přírodním podmínkám proběhlo v tělocvičně. 

Následovala prohlídka města a hradu Loket.  28. května pak sokolovští žáci navštívili 

partnerskou školu ve Schwandorfu.  

Významným projektem veřejné prezentace školy je projekt Školička, který probíhal v období 

od prosince 2018 do března 2019. 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 otevřených dveří v březnu. 

 Z úspěchů žáků jmenujme 1. místo v okrese a postup do krajského kola soutěže Nekoktám, 

čtu, které pro školu vybojovala V. místo Soprová, 4. místo v kraji v Logické olympiádě, jež 

získal J. Hlaváček (ten také obsadil 6. místo v kraji v Dějepisné olympiádě), či taktéž 4. místo 

v kraji chlapeckého týmu ve fyzikální soutěži Náboj junior. Velkým úspěchem bylo 8. místo 

J. Šafáře na celostátní soutěži Nejsem na světě sám, které obsadil v konkurenci 689 soutěžících.  

Ve sportovních soutěžích si pozornost zaslouží jako minulý rok žák Jan Kundrát, jenž kromě 

jiného obsadil 1. místo v okrese v silovém víceboji. 1. místo obsadili žáci školy taktéž 

v okresním kole volejbalu a postoupili do kola krajského.  

Družstvo žáků školy se koncem roku 2018 zúčastnilo oblastního kola First lego league (První 

liga robotiky) konaného v Karlových Varech. Náročnost soutěže, ve které nejde pouze o 

programování robotů, ale i o týmovou práci, potvrzuje i fakt, že v našem kraji se do ní 

přihlásily pouze další dva týmy ze základních škol, ostatní týmy byly z gymnázií. Letošní 

ročník soutěže nesl název Into Orbit. Prvním úkolem byl Teamwork, kdy družstvo stavělo 

kosmickou loď ze špaget, provázku a izolepy v určeném časovém úseku. Ve druhém úkolu tým 

představil vlastní výzkum - pěstování rostlin na vesmírné stanici. Právě díky tomuto výzkumu 

družstvo získalo zvláštní cenu poroty.  

Součástí výuky bylo i několik projektových dnů. Tak 22. března proběhl projektový den na 

téma Voda, Projekt probíhal v rámci rozvrhu celé dopoledne na prvním i druhém stupni. 

V rámci tohoto dne byla také vyhlášena soutěž „Přijď komplet v modrém“. Třída, která měla 

nejvíce modře oblečených žáků, vyhrála. Během čtvrté vyučovací hodiny proběhlo i společné 

fotografování modře oděných žáků, které se uskutečnilo na školním hřišti. 26. dubna pak 

proběhl Čarodějnický den, kdy většina žáků přišla v čarodějnickém oblečení. Při češtině se 

čarodějní učni učili například zaklínadla, při matematice hledali obrázky čarodějnic 

a v tvořivých činnostech čarodějnice malovali. Odpoledne se pak na školním hřišti konal slet 

všech čarodějnic a čarodějů, kde se soutěžilo o různé ceny. 

Z větších projektů spolupráce školy jmenujme zejména následující. Škola byla partnerem 

ISŠTE Sokolov, Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra a Střední školy 

živnostenské Sokolov při realizaci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 



38 
 

v Karlovarském kraji“. Škola pokračovala také ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus, jehož se 

stala partnerskou školou, díky čemuž využívá interaktivní učebnice tohoto nakladatelství při 

výuce. Škola partnersky spolupracuje s ISŠTE Sokolov v rámci projektu “Zůstaňte s námi po 

škole! Aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji“, který je zaměřen 

na rozvoj pracovních návyků a dovedností spojených se světem práce a zvýšení fyzické a 

psychické zdatnosti žáků. Škola partnersky spolupracuje se společností Člověk v tísni v rámci 

projektu “K.O.Z.A. (Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace) v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání.  

 

Základní škola Švabinského 

Základní školu Švabinského k 30. září 2018 navštěvovalo 540 žáků, což znamenalo naplnění ze 

77,14 %. Na výuce se podílelo 31 pedagogů, z toho 26 žen. Do tří prvních tříd nastoupilo 73 

prvňáčků. Škola má 4 třídy s větším zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku. Aby 

škola podnítila zájem o nadstandartní výuku těchto předmětů, pořádala 1. ročník vědomostní 

soutěže pro žáky 5. tříd „Hádej s námi“. V rámci další podpory technického vzdělávání věnoval 

vlastník sokolovské chemičky společnost Synthomer škole 50 000,- korun, které byly určeny 

právě na projekty zaměřené na prohlubování technických znalostí žáků. Škola je hodlá využít 

zčásti na vytvoření klubovny pro nadané žáky a zčásti na pořízení materiálů pro výuku, 

například stavebnice či chemické soupravy. Škola chce v tomto směru podchytit zájem dětí už 

od prvního stupně. 

Také škola Švabinského spolupracuje jako i jiné sokolovské školy se zahraničním partnerem, 

kdy např. pořádají týdenními pobyty.  Ty nahradily předchozí divadelní projekty ve spolupráci 

se základní školou v Dörfles-Esbachu.  První mezinárodní setkání se uskutečnilo v Bad 

Lausicku v září a říjnu 2018, o jarních prázdninách 2019 vyjelo do Německa 12 žáků a o 

velkých prázdninách se 15 žáků školy zúčastnilo prázdninového pobytu. Náplní setkání 

s německými protějšky byly jazykové koutky, asociační a komunikační hry, výlety, sportovní 

den a návštěvy kulturních zařízení.  

Taktéž proběhlo na škole několik větších akcí v rámci prevence sociálně patologických jevů, 

jako byl Den prevence na obou stupních, projekt Ajax zaměřený na dopravní výchovu či 

spolupráce s Městskou policí Sokolov (Notes strážníka Pavla a projekt Bezpečná škola). Škola 

je zapojena i do jiných krajských či vlastních školských projektů, v rámci kterých pořádala 

mnoho celodenních akcí, jako Den Země, Jarní jarmark na podporu chovatelské stanice na 

Vránově, první ročník charitativního maratonu, kde se vybralo přes 7 000,- korun, které byly 

předány dětskému oddělení sokolovské nemocnice, sběrová soutěž, příměstské tábory a další.  

Žáci školy se samozřejmě zapojují také do nejrůznějších soutěží.  V  celoroční okresní 

Sportovní lize organizované Okresní radou AŠSK ČR Sokolov získala škola v celkovém 

umístění čtvrté místo v okrese mezi  25 zúčastněnými školami. Do všech disciplín soutěže se 

zapojili žáci 1. a 2. stupně. 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 2. místo v okrese a 6. místo v kraji. V kategorii 2. 

stupeň ZŠ obsadili žáci školy v okrese 4. místo a v rámci kraje 10. místo.  

Z dalších úspěchů je třeba jmenovat například 1. místo v kraji a 15. v republice ve vybíjené 

chlapců nižšího stupně, 2. místo v kraji ve fyzikální olympiádě 2. stupně, 1. a 3. místo v kraji 

v soutěži Mladý chemik či 2. krajská místa ve šplhu a plavání.  

 

Základní umělecká škola 

 Sokolovskou uměleckou školu navštěvovalo v roce 2018/2019 650 dětí v tanečním (58 dětí), 

hudebním (442) a výtvarném oboru (150), ve kterých vyučovalo celkem 27 učitelů. Od 

července 2018 probíhala v hlavní budově školy celková rekonstrukce podlah 3. podlaží a 
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zateplení půdních prostor pro využití učeben výtvarného oboru – půdní ateliér. Výtvarné 

ateliéry vznikly místo nevyužívaných půdních prostorů nad druhým patrem školní budovy. 

Rekonstrukci realizoval a financoval zřizovatel – Město Sokolov a skončila v březnu 2019 po 

necelých devíti měsících. Vyžádala si celkové náklady kolem 8,9 milionu korun. 

Po rekonstrukci byly z rozpočtu školy hrazeny výměny datových sítí a další opravy prostor 

dotčených i nedotčených rekonstrukcí, pořízení nového nábytku do učeben a další běžné 

opravy. 

Během rekonstrukce škola realizovala koncerty žáků hudebního oboru v Zimní zahradě 

sokolovského zámku a v Alfa Music Clubu Sokolov. Žáci vystupovali při různých 

příležitostech pro veřejné a společenské organizace v Sokolově a okolí. Pro MŠ v Sokolově a 

okolí uspořádala škola čtyři výchovné koncerty. V listopadu 2018 škola zorganizovala 

regionální setkání orchestrů a kapel – FESTKAP, které se uskutečnilo v Alfa Music Clubu 

v Sokolově.  Výtvarný obor realizoval veřejné výstavy Klášterního kostela sv. Antonína 

Paduánského v Sokolově, MDK Sokolov a sokolovském zámku. Připravil upomínkové listy a 

předměty k významným akcím pořádajících školou. Práce žáků byly odeslány dle nabídky do 

soutěží v ČR a zahraničí. Taneční obor pravidelně vystupoval na různých veřejných a 

společenských akcích v Sokolově, regionu a v zahraničí. Ve školním roce realizoval taneční 

akademie v prostorách MDK Sokolov a na Starém náměstí v Sokolově. 

Žáci školy slavili i letos zajímavé úspěchy. V březnu zvítězili mladí violoncellisté Matěj 

Krieger, Jan Šiška, Marie Dunková, Terezie Marková a Ondřej Valtera v krajském kole soutěže 

základních uměleckých škol v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů v Bečově nad 

Teplou. Taktéž v březnu se konalo krajské kolo soutěžní přehlídky pěveckých sborů základních 

uměleckých škol v Kraslicích. Zde pěvecký sbor školy Kolibříci získal po skvělém výkonu 1. 

místo a vybojoval si tak účast v ústředním kole v květnu v Litomyšli. A neztratil se ani zde, 

když obsadil vynikající 3. místo.  

Výbornými výkony se prezentovaly i školní taneční skupiny. První místa získali tanečníci 

skupiny Impuls na Mezinárodním festivalu Rozkvetlé Čechy 2019, který pořádal Nadační fond 

Mezinárodní Fórum mládeže. Svoje vítězství si zajistili 7. května ve finálovém kole, které se 

uskutečnilo v divadle Broadway v Praze, a do kterého postoupili díky vítězství v oblastním 

kole, jež se konalo v Plzni. 

Vynikajících úspěchů dosáhli žáci ZUŠ také v celostátním kole ve hře na elektronické 

klávesové nástroje, které se konalo ve dnech 23. - 25. května 2019 v Kroměříži. 1. cenu ve své 

věkové kategorii získal Adam Kolář. Margarita Tóthová získala v tomto kole 3. cenu. 

Celostátního kola se zúčastnilo celkem 110 mladých hráčů na elektronické klávesové nástroje 

na základě postupů z krajských kol, které se konaly na jaře ve všech krajích České republiky.  

V říjnu pak byli úspěšní žáci školy odměněni v Galerii umění v Karlových Varech, kde z rukou 

krajských představitelů převzali v rámci slavnostního oceňování nejúspěšnějších žáků škol 

Karlovarského kraje jednotlivá ocenění za svou činnost.  

 

Mateřské školy  

 

Do celkem sedmi mateřských škol zřizovaných městem chodilo ve školním  roce 2018/2019 

celkem 713 dětí (kapacita školek byla 749). Dohromady bylo v mateřských školách 

zaměstnáno 58 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 prohlubovaly své první technické 

znalosti. V lednu je navštívil řezbář pan Daniel Krejčí. Předškoláci měli možnost zhlédnout 

ukázku opracování lžíce z lipového dřeva, svou činnost pan řezbář doprovázel i odborným 

výkladem. Pro každého přinesl vyřezané zvířátko, které si opracovali smirkovým papírem 

a mohli odnést domů. V květnu pak v rámci prohlubování polytechnického vzdělávání a 
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spolupráce s firmou Abydos v Hazlově byla pro děti připravena návštěva této strojírenské 

firmy. Děti měly možnost nahlédnout přímo pod pokličku opracování jednotlivých dílů jak 

díky lidské práci, tak s pomocí brousícího poloautomatu. Viděly proces výroby, kontroly i 

expedice. Mohly si i prohlédnout vnitřek jednotlivých dílů za pomoci speciálních dětských 

endoskopů, zakoupených firmou Abydos. 

Děti z Mateřské školy Marie Majerové se zase vydaly na exkurzi do porcelánky Thun 1794 v 

Nové Roli a tamní Porcelánové školičky. Průvodkyně z návštěvnického centra provedla 

návštěvníky výrobou, galerií s nádhernými kusy z výroby, připravila si program i s malou 

pohybovou hrou a také krátkou filmovou ukázkou popisující jak výrobu porcelánu, tak i jeho 

zdobení. Při exkurzy nechyběly ani důležité informace o tom, z čeho se porcelánová hmota 

vyrábí i jak se s ní pracuje od samotného zpracování hmoty až po konečně vypalování v peci. 

Na závěr exkurze měly děti dokonce možnost nazdobit si vlastní hrníček, který si po 

konečném vypálení v peci mohly odnést domů.  

Malí návštěvníci Mateřské školy Kosmonautů se 23. ledna jako jindy v tuto dobu vypravili na 

návštěvu za seniory do jejich klubu v Háječku. Opět si společně zazpívali a zatančili. 

Nechybělo ani společné tvoření. Tentokrát se zdobila obkreslená chodidla dětí. Dílo šlo dobře a 

vznikly opravdu zajímavé kousky. V únoru si mohly děti z této školky také zalyžovat, a to na 

opravdovém lyžařském výcviku, jenž se konal již podeváté. Dvacet tři dětí vyjelo do 

lyžařského střediska v Mariánských Lázních, kde strávily denně dvě hodiny zábavnou formou 

nácviku lyžařských dovedností. Celá polovina dětí v průběhu kurzu dokázala sjíždět velkou 

sjezdovku, a to i děti, které stály na lyžích letos poprvé. Poslední den instruktoři připravili 

dětem závody, na které se mohli přijet podívat rodiče a fandit svým malým šampionům. 

Všechny děti byly odměněny sladkou odměnou, na vítěze čekaly medaile.  

MŠ Pionýrů se kromě jiného zapojila v březnu do výtvarné soutěže pod názvem Cestování s 

prarodiči, kterou vyhlásilo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje. Ve své kategorii 

získali dva chlapci z této mateřské školy krásná umístění. Tomáš Ladič 2.  místo a Lukáš Fait 5. 

místo. V přítomnosti třídní učitelky Jindřišky Vorlové a ředitelky školy Romany 

Veselkové  přijela dětem do mateřské školy předat hodnotné dárky zástupkyně 

Krajského  ředitelství policie ČR Karlovarského kraje. V červnu si pak děti užily na školní 

zahradě Dětský ko(s)mický den s hvězdným kapitánem Veselá HUBA. Holky i kluci se 

proletěli vesmírem, zažili velká dobrodružství, kde na každé planetě na ně čekal nějaký úkol a 

písnička. Děti si užily spoustu legrace.  

Mateřská škola Vítězná zase připravila za finanční podpory města Sokolov pro ostatní 

sokolovské mateřské školy pěveckou soutěž s názvem Zpívání jen tak. Kromě pořádající 

mateřské školy se pěvecké soutěže zúčastnila také MŠ Pionýrů, MŠ K. H. Borovského, MŠ M. 

Majerové, MŠ Alšova a MŠ Kosmonautů. Při soutěži zaznělo přibližně dvacet písní. Děti z MŠ 

K. H. Borovského přidaly i písničky hrané na zobcové flétny. Na soutěži zazněl sólový  i 

sborový zpěv. Všechny vystupující děti zaslouženě obdržely zlatou medaili a  drobný dárek. 

V červenci prožily děti z této školky krásný týden plný zážitků v Libé u Chebu. Celý týden je 

doprovázely pohádkové bytosti zdejšího hradu. Děti navštívila Bílá paní, čarodějnice, duch, 

tříhlavý drak, rytíř a černokněžník. Nechybělo ani koupání, vodní hrátky a vodní balónkové 

bitvy.  

 

Dům dětí a mládeže Sokolov 

Sokolovský Dům dětí a mládeže navštěvovalo 1 257 pravidelných členů, kteří byli zapsáni do 

95 zájmových útvarů. V nich vyučovalo 6 stálých pedagogů a 48 externích. V příležitostné 

činnosti zájmového vzdělávání uspořádal DDM v letošním roce 187 akcí, které navštívilo 17 

235 účastníků. Aktivit spontánních, které jsou určeny pro volně příchozí, navštívilo 19 923 lidí. 

Kromě toho uspořádal DDM řadu akcí charakteru informačního a osvětového, které navštívilo 
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4 511 návštěvníků. Aby DDM přiblížil rodičům svou činnost, uspořádal v říjnu dokonce novou 

akci, workshop pro rodiče. Workshop připravilo oddělení dopravní prevence, techniky a 

zážitkových aktivit. Děti přiblížily rodině činnosti jako paintball, NERF, lezení, parkour, 3D 

tisk a další. Jako překvapení bylo připraveno vystoupení Daniela Fajmona, který proslul mimo 

jiné svými vystoupeními na skákacích botách.  

DDM organizoval i řadu prázdninových akcí, především příměstské prázdninové tábory, na 

které se přihlásilo 375 zájemců. Táborů bylo celkem 10, z toho 2 pobytové. Centrem 

příměstských táborů, které trvají vždy jeden týden, je přímo Dům dětí a mládeže, letní tábory 

jsou dvoutýdenní, odehrávají se v Libé u Chebu a v každém ze dvou turnusů tady prožívá část 

prázdnin kolem čtyřiceti dětí. Obdobnou účast mají rovněž příměstské tábory. Každý tábor má 

své zaměření, děti se tak mohly letos v době jarních prázdnin například vžít do role vědce a 

vědeckého bádání, pokusů a objevování. Pracovali na interaktivním stolečku, přijela za nimi 

firma Údiv z Brna a děti viděly pokusy s balonky nebo s ohněm. Taky si vyráběly raketu. 

V létě se zase mohly procházet ve stopách dobrodruhů, putovat různými stezkami netradičními 

i tradičními způsoby, užít si adrenalin horolezců nebo parkouristů. Ale také se vžít do role 

účastníků populární soutěže Pevnost Boyard, cestovat na Robinsonův ostrov či stopovat zvěř.  

Dále DDM v součinnosti s Krajským úřadem Karlovarského kraje a MŠMT pořádal 38 

regionálních a okresních kol soutěží základních škol, speciálních škol, středních škol a 

základních uměleckých škol, které navštívilo 7 634 účastníků. 

V letošním školním roce byly provedeny opravy elektroinstalace a výmalby v pavilonu A, 

vymalovány vstupní prostory, položeny koberce v kancelářích a dětském koutku pavilonu C či 

vystavěna keramická pec. Vše bylo hrazeno z rozpočtu zřizovatele, tedy městem Sokolov. 

Vzhledem ke snížení limitu počtu nepedagogických pracovníků a s tím související snížení 

mzdových prostředků byl úklid domu letos částečně zajištěn externí firmou. Ve spolupráci s UP 

CR organizace přijala 4 pracovníky na veřejnou službu a 1 na uklízeče veřejných prostranství. 

Dům pořídil také nové 3D tiskárny, tabule a elektrokoloběžky. Pomůcky pořídil dům za více 

než 171 tisíc korun. Prostředky letos získal jako dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na 

podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť. Na představení nového vybavení 

pořízeného z dotačních peněz se osobně přišla podívat i starostka Renata Oulehlová a 

místostarosta Jan Picka. 

 

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 2018/2019 ji navštěvovalo 

588 žáků.  Ze 116 maturujících žáků úspěšně po podzimním termínu odmaturovalo 109 (34 

z toho s vyznamenáním) a z tohoto počtu bylo 94 přijato na vysokou školu, což činilo 

úspěšnost přijetí 86,24 %.       

Do 1. ročníku čtyřletého gymnázia bylo tento školní rok přijato ze 77 uchazečů 52, do 1. 

ročníku šestiletého ze 46 uchazečů celkem 30 a do 1. ročníku osmiletého gymnázia 30 žáků z 

69 uchazečů. 

 Škola organizovala pro své studenty ve školním roce několik zahraničních exkurzí, a to do 

Švýcarska, Polska, Anglie, Francie a Německa (Drážďany). Několik exkurzí směřovalo i za 

zajímavými místy naší republiky, například v rámci, tzv. osmičkového roku do muzea 

v Habartově, dále do Národní galerie v Praze, plzeňského pivovaru, do Terezína a další.  

V aule gymnázia proběhlo i tento rok mnoho zajímavých besed, například beseda s přednostou 

Ústavu lékařské etiky M. Váchou, beseda učitelů historie se studenty na témat „osmičkového“ 

roku, beseda s psychologem Markem Hermanem, přednáška Daniela Švece o československých 

pilotech v RAF či beseda s horolezcem Radkem Jarošem.  

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93423&idc=6932760&ids=14616&idp=90820&url=https%3A%2F%2Fbecherovka.com%2Fcs%2Fmuseum
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Z celoškolních projektů zmiňme Den otevřených dveří, projekt oslavy Dne válečných veteránů, 

Jeden svět na školách, destigmatizační edukativní program „Blázníš, no a co?“, Politická 

simulace EU a OSN či prezentace vysokých škol. 

Škola dlouhodobě spolupracuje se zahraniční školou gymnáziem v Ambergu. V rámci těchto 

vztahů a výuky německého jazyka se žáci partnerských škol navzájem navštěvují. Dva žáci 

školy byli vybráni na roční zahraniční studium na gymnáziu v Ambergu pro školní rok 

2019/2020.  Stvrdit svůj zájem o intenzivnější vztahy přijela z Německa do Sokolova v květnu i 

početná delegace vedená ředitelem školy Wolfgangem Woltersem a několik desítek studentů. 

Při setkání ředitele ambergského gymnázia s jeho sokolovským protějškem Jiřím Widžem 

nechyběla ani starostka města Renata Oulehlová. 

Studenti školy byli též úspěšní v celé řadě soutěží na úrovních okresních, krajských či 

republikových kol. Kateřina Čermáková se účastnila mezinárodního kola olympiády v biologii 

a chemii, přičemž v biologii získala stříbrnou medaili. 5. místo pak obsadila ve své kategorii ve 

Středoškolské odborné činnosti. V SOČ také bodovala Markéta Šteklová, která na celostátním 

kole v Opavě ve své kategorii (historie) zvítězila! Na republikovém kole soutěže Postav si svůj 

Stirlingův motor pak dvojice Jakub Tvrz a Anna Hospodářská obsadila 3. místo 

Z umístění v krajských kolech je třeba zmínit 1. místo Rudolfa Kvasňovského v chemické 

olympiádě, Francisca Montani v Konverzační soutěži v angličtině, Terezy Franzeové 

v olympiádě z češtiny a Matěje Tvrze v soutěži Pangea.  

Studenti gymnázia dosahovali též pěkných výsledků ve sportovních soutěžích. Zmiňme 

zejména 1. místo dívčího družstva na krajském kole v plavání či 2. místo taktéž dívčího 

družstva v Poháru rozhlasu.  

Řadu aktivit vyvíjelo na gymnáziu i Krajské vzdělávací centrum, jež má hlavní úkol další 

vzdělávání pedagogických racovníků. 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 2018/2019 proběhlo v celkovém souhrnu 78 

vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo celkem 882 pedagogických pracovníků všech typů 

škol v regionálním školství z Karlovarského kraje. Kromě níže uvedených kurzů se jednalo 

především o jednodenní akce. KVC v uplynulém období pokračovalo v realizaci DVPP v 

oblasti managementu a řízení škol pro vedoucí pracovníky. Bylo realizováno pět akcí, kterých 

se zúčastnilo 62 vedoucích pracovníků ze škol a školských zařízení.  

Součástí DVPP v rámci udržitelnosti je i pořádání akcí pro odborné vzdělávání. Ve školním 

roce 2018/2019 proběhlo třináct akcí, které se týkaly oborů strojírenství, elektrotechniky, 

výpočetní techniky, ekonomie a gastronomie. Akce byly realizovány ve spolupráci s 

Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, Střední průmyslovou školou 

Ostrov, Střední školou živnostenskou Sokolov a soukromými firmami. Všech těchto 

vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem 110 učitelů odborných předmětů. Součástí vzdělávání 

byl rovněž kurz se zaměřením na počítačové sítě ve škole, do něhož se zapojilo celkem šest 

učitelů. Patří sem také 5 exkurzí do podniků a firem se 40 učiteli odborných předmětů.  

Ve školním roce 2018/2019 pokračovala metodická a vzdělávací činnost zaměřená na integraci 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základních škol. Vzhledem k aktuálnosti bylo 

toto téma velmi sledováno, v 2. pololetí byl ale zájem o inkluzivní vzdělávání výrazně nižší. Je 

to dáno tím, že během uplynulých let byla této oblasti věnována nadstandardní pozornost a 

velké množství zejména základních škol tímto vzděláváním již prošlo. 

Organizace má v rámci KVC akreditované dlouhodobé jazykové kurzy v angličtině, němčině, 

francouzštině, španělštině a ruštině, vždy ve více úrovních (64 vyučovacích hodin nebo 32 

hodin pro kurzy konverzace). Ve školním roce 2018/2019 probíhalo celkem 9 kurzů v 

Sokolově, Karlových Varech a Chebu v počtu 86 přihlášených účastníků. Osvědčení obdrželo 

77 absolventů.  
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Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

Škola patří mezi největší technické školy v Karlovarském kraji. Vedle oborů vzdělání 

zaměřených především na strojírenství, elektrotechniku, stavebnictví, informační technologie, 

ekonomiku a veřejnou správu, realizuje také výuku ve vlastní akreditované svářečské škole a 

rekvalifikační kurzy pro úřady práce a soukromé subjekty. Je významným spolupracovníkem 

řady firem v regionu. Na škole působí i pobočka Vyšší policejní školy a Střední policejní školy 

Ministerstva vnitra v Praze. Součástí školy je i odloučené pracoviště v Lokti.  

K 30. září 2018 navštěvovalo tuto školu celkem 778 žáků, z toho 120 dívek, jež vyučovalo 100 

pedagogických pracovníků. Ve školním roce 2018/2019 skládalo maturitní zkoušku 90 žáků 

z 94 žáků maturitních ročníků. Z tohoto počtu jich zkoušku složilo 69, tedy 76,67 %.  

Závěrečné zkoušky v oborech pak konalo 75 žáků z 87 v ročníku. Úspěšně složilo zkoušku 70. 

Do prvních ročníků školy nastoupilo celkem 253 žáků. Škola během přijímacího řízení 

vyhlásila celkem 4 kola. Nejvíce zájemců bylo samozřejmě přihlášeno a přijato v 1. kole. V 

dalších kolech počet zájemců klesal. Do oborů vzdělání Informační technologie, Mechanik 

opravář motorových vozidel, Elektrikář a Strojní mechanik, Obráběč kovů byl přihlášen v 1. 

kole přijímacího řízení velký počet uchazečů, ale ne všichni, kteří byli u přijímací zkoušky či v 

přijímacím řízení uspěli a byli do zvoleného oboru vzdělání přijati, odevzdali zápisový lístek. 

Škola během roku pořádala pro své žáky i širší veřejnost několik zajímavých akcí a účastnila se 

řady projektů a soutěží. Z prezentačních akcí to byly například Dny otevřených dveří, kterých 

škola uspořádala celkem 5. Cílem bylo ukázat nejen novou budovu, vybavení učeben a 

představit obory, ale zejména předvést zájemcům, jak se ve škole vyučuje. Školu při jednom 

z nich, 10. ledna, navštívila také první česká generálka Lenka Šmerdová, která se zde setkala se 

starostkou Sokolova Renatou Oulehlovou, náměstkem hejtmanky Petrem Kubisem, krajským 

radním pro oblast školství Jaroslavem Bradáčem či ředitelem ISŠTE Pavlem Janusem. 

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové měla 

zájem otevřít v Sokolově nový studijní obor Strojírenství. Pobočka vojenské školy však 

nakonec v Sokolově otevřena nebyla, protože uchazeči nesplnili především fyzické testy.  

Naopak policejní škola v příštím školním roce otevře na ISŠTE novou třídu v počtu 26 žáků s 

oborem Bezpečnostně právní činnost. 

Z úspěchů školy jmenujme například následující. Na 24. ročníku veletrhu JA Firma roku 

společnost ECODECO ze školy obsadila 2. místo v kategorii e-shop. Za vynikající umístění 

získali členové společnosti kromě hmotných cen také možnost účastnit se jobshadowingu ve 

společnostech Citibank, Alza, Bloomberg a Isobar. 

Studenti druhého ročníku oboru Ekonomika a podnikání vzorně reprezentovali školu a město 

Sokolov na 24. ročníku soutěže "Já studentská firma roku 2019". V silné konkurenci obsadili v 

dubnu 2. místo v kategorii E-shop. Soutěž se konala 4. dubna na veletrhu v Galerii Harfa v 

Praze.  A nebyly to jediné úspěchy žáků školy. V rámci projektu H2AC4schools, "Závody 

saských a českých škol PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem", se žáci ve spolupráci 

s německými vrstevníky dokázali vyšvihnout mezi špičku studentských týmů a uspěli v 

nabitém poli závodníků. Spolupráce českých žáků ze Sokolova pod vedením Ing. Jaroslava 

Vlčka a německých kolegů ze střední školy z Oberwiesenthalu byla natolik úspěšná, že žáci 

společnými silami obsadili první příčku v hlavní kategorii (za největší počet ujetých kol), další 

vítězství pak získali za kooperaci a management týmu.  Dalším velmi úspěšným umístěním pak 

bylo 2. místo za nejlepší nakládání s energií auta.  

Učební obory Instalatér a Elektrikář se pod vedením Vladimíra Školouda zúčastnili malého 

mistrovství České republiky v soutěži O putovní pohár SYSTHERM a O křišťálovou kouli 

SYSTHERM.  V první zmiňované soutěži se žáci ISŠTE Sokolov umístili na 10. příčce ze 46 

týmů, ze čtyř zemí Evropy. V soutěži O křišťálovou kouli, kde žáci měli podle projektu 

poskládat vytápění a elektroinstalaci domu, vybojoval žák oboru Elektrikář úžasné první místo 

a další žák oboru Instalatér získal výtečné druhé místo. 
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Poslední soutěží, kterou žáci pod vedením Františka Svobody absolvovali, byla dlouholetá 

tradiční dovednostní a vědomostní soutěž KOPOS CUP, která se konala v liberecké SPŠSE a 

VOŠ. Dvoudenní soutěž prověřila praktické znalosti i vědomosti žáků v  oboru elektro. Toto 

klání zástupci školy Vojtěch Sklenička a Jakub Pluhař s přehledem vyhráli. 

Žáci oborů Informační technologie a Strojírenství se zúčastnili několika velmi zajímavých 

zahraničních aktivit. V rámci projektu Průmysl – Implementace Digitálního vzdělávání do 

profesního vzdělávání se jim naskytla příležitost nejen prohlédnout si historickou část města 

Chemnitz, ale také objevovat nejmodernější technologie, které město využívá. Se žáky 

německého partnera DPFA Chemnitz navštívili závod, který reguluje elektrický proud v síti 

města, a certifikační místo, ve kterém jsou testovány a cejchovány nejnovější přístroje. Zažili i 

Noc vzdělávání, kde byla možnost procházet stanoviště prezentující technické objevy Leonarda 

da Vinciho, soutěžit, testovat a poznávat nejrůznější stroje. 

V červnu přišlo neformálně společně zakončit školního rok přibližně 300 žáků do MDK spolu s 

DJ Weberem. Již 20. ročník Majálesu tentokrát nesl název „Velká ISŠTE párty“. 

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 2018/2019 navštěvovalo studium 122 frekventantů.  

 

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 2018/2019 navštěvovalo k 30. září 2018 celkem 609 žáků a 

vyučovalo 68 pedagogů. V přijímacím řízení bylo přijato celkem 315 uchazečů denní formy 

studia (219 odevzdalo zápisový lístek), 31 uchazečů denního nástavbového studia a 21 

uchazečů dálkové formy studia.  

Ve školním roce 2018/2019 bylo v maturitních třídách na konci 2. pololetí celkem 43 žáků, k 

maturitní zkoušce bylo připuštěno pouze 35, z nichž 8 žáků neukončilo úspěšně poslední 

ročník. Dvě žákyně úspěšně ukončily ročník (vykonaly zkoušky v náhradním termínu) a 

maturitní zkoušku konaly v řádném termínu až na podzim 2019. Celková úspěšnost školy u 

maturitních zkoušek (tj. 59,5 %) byla téměř stejná jako v loňském školním roce (tj. 60 %). 

V končícím ročníku dvouletých a tříletých oborů ukončených závěrečnou zkouškou bylo 

celkem 97 žáků, ke zkoušce v řádném termínu postoupilo 59. Písemná část závěrečné zkoušky 

se konala poprvé elektronicky, a to u všech oborů – s výjimkou oborů kadeřník a truhlář. 

Celkově prospělo 48 žáků, z toho s vyznamenáním 7.  

Škola i její žáci se i v tomto roce prezentovali směrem k veřejnosti. Škola se zúčastnila tří akcí 

pořádaných pro rodičovskou veřejnost žáků ze ZŠ – Kam po ZŠ? - v Ostrově, v Sokolově a 

v Chebu, uspořádala 3 Dny otevřených dveří, prezentovala se na 11. regionálním veletrhu 

fiktivních firem v lednu v Sokolově, dále v Plzni, Mostě a dokonce i na mezinárodním veletrhu 

fiktivních firem v Praze. Již potřetí zrealizovala škola školní veletrh cvičných firem „Veletrh 

pod střechou“, na kterém vystavovaly firmy neregistrované v CEFIFu, a školní výběrové řízení 

fiktivních firem „Chyť si svoji firmu“.  

Žáci proslavili školu i letos zajímavými úspěchy. 7. února se konalo evropské mistrovství 

kosmetiček s názvem Koruna kreativity - Open international championship of Europe 2019 

s účastí 3 žákyň školy. Na soutěži s mezinárodní účastí se umístila Bára Petráčková s modelkou 

Karen Machovou na 1. místě. Dále se umístila Sarah Kotálová s modelkou Valentinou Perdedaj 

na 4.  místě. Sarah Kotálová pak v listopadu vyhrála republikové mistrovství líčení modelek na 

téma Arabská show a postoupila na mistrovství Evropy, které se příští rok koná ve slovenské 

metropoli Bratislavě. 
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Velkým úspěchem žáků oboru aranžér byla účast na soutěži Region Plzeň 2018 - 1. místo v 

kategorii Ručně psané písmo. Žáci oboru číšník soutěžili v Domažlicích na 10. regionální 

soutěži ve stolování a umístili se na 3. místě.  Žáci oboru práce ve stravování a potravinářská 

výroba (ŠVP cukrářské práce) se umístili na 1. a 3. místě v soutěži Tři oříšky pro Popelku – 

soutěž kuchařských a cukrářských dovedností, kterou pořádala Střední škola výroby a služeb 

v Plzni.  Žáci oboru číšník se pak umístili na 3. místě v soutěži Lázeňský shaker v Mariánských 

Lázních a žáci oboru kadeřník se zúčastnili soutěže kadeřnic „Děčínská vlna“, kde se umístili 

na 2. místě v kategorii dámský společenský účes. 

Škola také navazuje přeshraniční spolupráci. Byla navázána spolupráce mezi žáky stravovacích 

oborů se střední školou ve Schwandorfu, žáci školy se účastní jednodenních pobytů v 

partnerské škole a seznamují se s pracovišti odborného výcviku. Živnostenská škola také 

pokračovala s letitou spoluprací se Spojenou školou ve slovenské Šale.  

 

IX. 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.  

     

Odhalit včas rakovinu pomůže nový přístroj 

Nemocnice hned v lednu rozšířila své gastroenterologické pracoviště o nový moderní 

endoskopický přístroj pro vyšetření a léčbu trávicího traktu potřebné pro včasné odhalení 

rakoviny tlustého střeva a konečníku. Ta je druhým nejčastějším typem karcinomu v ČR a 

ročně jí podlehne kolem 4000 Čechů. Moderní endoskopická věž od japonské firmy Olympus 

disponuje vysoce kvalitní optikou, která lékařům umožní dokonalejší zobrazení sliznic žaludku 

a střev. Endoskop nabízí lepší posuzování a hodnocení tzv. prekanceróz, což jsou změny, které 

často přechází v zhoubný novotvar. Součástí endoskopické věže je elektrochirurgická jednotka, 

která umožňuje provádění léčebných výkonů na poškozených tkáních. Zajišťuje například 

šetrné zastavení krvácení či přímo odstranění drobných ložiskových změn. K bezpečnosti 

pacientů přispívá i nová dezinfekční jednotka. Přístroj v hodnotě přes 3 miliony korun pořídila 

Penta Hospitals CZ, která Sokolovskou nemocnici provozuje, za přispění strukturálních fondů 

EU. Gastroenterologické pracoviště interního oddělení Sokolovské nemocnice také nově posílil 

MUDr. František Matějovič, který dříve pracoval v chebské nemocnici a má za sebou více než 

20 letou praxi v oboru gastroenterologie a endoskopických vyšetření. 

    

Přestavba operačních sálů zlepší poskytovanou péči 

V únoru začaly v nemocnici práce na nových operačních sálech. Společně s jejich přestavbou 

dojde rovněž na dokončení chráněných únikových cest i na úpravu trafostanice. Kraj na celou 

akci vynaloží ze svého rozpočtu kolem 154 milionů korun s DPH, a 26 milionů korun na 

přístrojové vybavení zaplatí provozovatel nemocnice, společnost Penta Hospitals CZ. Vznikne 

šest nových operačních sálů, což zásadně změní podobu celého 4. nadzemního podlaží 

pavilonu, kde se vybuduje i střešní nástavba nové strojovny vzduchotechniky. Díky zvýšení 

kapacity nových operačních sálů a jejich nepřetržitému provozu 24 hodin denně se sníží čekací 

doby na plánované operace, například totální endoprotézy kyčle nebo kolene. Jednotlivé 

klimatizované sály budou vybaveny moderní přístrojovou technikou potřebnou k zajištění 

kvalitní a bezpečné operační péče jednotlivých chirurgických oborů – chirurgie, ortopedie, 

gynekologie, otorhinolaryngologie (ORL) a urologie. Hotovo by mělo být v květnu 2020. 
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Rekonstrukce samozřejmě omezovala chod nemocnice a pacienty, ovšem výsledkem bude dále 

zlepšení zdravotní péče o občany města a okolí. 

 

Porodnice přišla s novinkou tlumící porodní bolesti 

Mezi další úpravy a investiční akce patřila výměna linolea na multioborovém oddělení jednotky 

intenzivní péče za půl milionu korun, výměna podlahové krytiny na dětském oddělení a oken v 

pavilonu E, kde investice přesáhla 220 tisíc korun, dokončený byl sálek na očním oddělení, 

opravená fasáda u vstupního portálu do pavilonu E a na soudním oddělení byla dokončena 

výměna kompletní specializované technologie. Investice přes 19 milionů směřovala do budovy 

a okolí zdravotnické záchranné služby, kde je umístěna i jediná protialkoholní záchytná stanice 

v Karlovarském kraji. Cílem úprav je vytvořit fungující zázemí pro činnost integrovaného 

záchranného systému při řešení krizových situací a mimořádných událostí. V rámci první fáze 

stavebních úprav byl odstraněn objekt bývalé mateřské školy s narušenou statikou a došlo k 

zateplení hlavní budovy, garáží a spojovací chodby.  Zásadnější změny pak čekají třetí 

nadzemní podlaží hlavní budovy, kde dojde k novému dispozičnímu uspořádání. Hotovo by 

mělo být v dubnu 2020. Oblíbené porodní oddělení, kam jezdí z kraje stále více rodiček, přišlo 

s novinkou, a sice začalo maminkám nabízet lék, který tlumí porodní bolesti, a tím i porodní 

stres. Jmenuje se Entonox a jedná se o inhalační analgetikum, tedy plyn, který tlumí bolest. 

Jeho použití je v praxi bezproblémové i díky tomu, že inhalaci mohou po zaškolení provádět 

samostatně i porodní asistentky. 

 

Ocenění převzali zdravotníci i dárci krve 

V květnu se v nemocnici konal Evropský den melanomu. Úspěšná preventivní akce, která 

upozorňuje na závažná onemocnění kůže – Melanoma Day – byla připravená na 13. 

května. Melanoma Day se každý rok pořádá především v souvislosti se začínajícím létem, kde 

je nutné pokožku chránit před leckdy silnými slunečnými paprsky. Nemocnice Sokolov pořádá 

tuto akci od roku 2005, byla jednou z prvních nemocnic v západních Čechách, která se zapojila. 

Ti, kdo nestihli na Evropský den melanomu dorazit, mohli samozřejmě na vyšetření přijít, 

nejlépe po telefonickém objednání, kterýkoliv jiný den. 

V červnu, konkrétně 4. června, byly na sokolovském zámku předány zástupci Červeného kříže 

plakety Prof. MUDr. Jana Jánského za bezpříspěvkové darování krve. Slavnostní ceremoniál 

zahájila primářka transfuzního oddělení sokolovské nemocnice Zuzana Fialová. Město Sokolov 

zde zastupovala starostka Renata Oulehlová. Transfuzní stanice v Sokolově každoročně zapíše 

desítky nových dárců a dlouhodobě zásobuje kromě nemocnice v Sokolově také zařízení v 

Ostrově nebo v Sušici. 

V říjnu se v aule sokolovského gymnázia konal již tradiční Pediatrický den, kterého se 

zúčastnilo více než 140 hostů z řad odborné i laické veřejnosti. Své referáty zde přednesla 

zhruba desítka lékařů a témata byla velmi zajímavá a různorodá. Například se přednášející 

zabývali rozdíly v péči o novorozence včera a dnes, dále jak řešit problémy s tím, když dítě 

neustále kašle, nebo jaké jsou moderní trendy v léčbě cukrovky prvního typu. Velice zajímavý 

byl i příspěvek o dětské paliativní péči. Mezi přednášejícími se objevili lékaři z celých 

západních Čech. Ať už to byla Fakultní nemocnice Plzeň či Nemocnice U Sv. Jiří z Rokycan, 

ale například i z pražského Motola nebo Thomayerovy nemocnice. Jde o největší akci svého 

druhu v Karlovarském kraji. 

V listopadu byl po zásluze oceněn jeden z nejznámějších sokolovských lékařů a také Osobnost 

města Sokolova, primář dětského oddělení MUDr. Luboš Vaněk. Obdržel Řád bílého pláště 

určený významné osobnosti, která se zasloužila o rozvoj zdravotních služeb v regionu. 

Významné ocenění převzal od hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové při slavnostním 

vyhlášení ankety Zdravotník roku Karlovarského kraje. 

 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93318&idc=6963499&ids=4017&idp=90511&url=http%3A%2F%2Fwww.plzen.eu
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Sociální služby 

V Sokolově vznikla nově městská příspěvková organizace Sociální služby Sokolov. Nahradila 

obdobnou organizaci, která byla před několika zrušena. Posláním Pečovatelské služby, kterou 

právě nová organizace zajišťuje, je poskytování terénní sociální služby a péče o osoby a jejich 

domácnost na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého setrvání v domácím 

prostředí při zachovávání jejich soběstačnosti. Činnost organizace Sociální služby Sokolov, 

příspěvková organizace je realizována v souladu s Regionální kartou sociální služby v rozsahu 

potřeb a témat. 

  

Pomoc dětem ze sociálně vyloučeného prostředí 

Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) odboru sociálních věcí Městského úřadu 

v Sokolově v letošním roce připravil na prázdniny pro dvě desítky dětí zajímavý týdenní tábor 

v penzionu Arnika na Božím Daru. Pro děti byly připraveny výlety, zajímavý celodenní 

program plný her i zábavy, poznávání nových kamarádů a domácí kuchyně. 

A nezapomenutelný zážitek v podobě společného tréninku s hokejisty HC Baník Sokolov. Na 

tábor se přijela podívat i starostka Renata Oulehlová, společně s vedoucí odboru sociálních věcí 

Janou Škornovou a vedoucí odboru finančního a školství Barborou Bardonovou, které přivezly 

dětem spoustu užitečných dárků. 

Osmnácti dětem ze sociálně vyloučeného prostředí zpestřil v letošním roce spolek Pohlazení 

prázdniny tím, že jim částečně nebo zcela zaplatil letní tábor a zajistil jejich přepravu tam i 

zpět. Tři chlapci odjeli na pozvání amerického sponzora na pět týdnů do Normandie, další 

skupiny dětí odjely na Hadovku u Konstantinových Lázní, do Raspenavy u Liberce či do 

střediska Heiligenhof v Bad Kissingenu v Německu. Dříve, než prázdniny začaly, se více než 

dvacet dětí zúčastnilo víkendové Robinzonády v Soběšíně a výletu do zábavního parku 

v Milovicích. Spolek Pohlazení pomáhá dětem i ve školních i mimoškolních aktivitách, kdy se 

podílí na vybavení dětí jak na tábory, tak do školy. Smyslem spolku je v současnosti především 

pomáhat dětem z rodin ze sociálně vyloučeného prostředí. 

 

Tísňové tlačítko pro seniory 
Už několikrát pomohlo seniorům žijícím v Sokolově, kteří se ocitli ve vážných zdravotních 

problémech, tísňové tlačítko.  Tísňové tlačítko od městské policie mělo v roce 2019 ve městě 

kolem dvou desítek seniorů. Případů jeho využití od roku 2014, kdy byl projekt Pomoc v tísni 

zahájen, byla už celá řada. Projekt Pomoc v tísni je určen pro seniory nebo držitele karet ZTP/P 

a ZTP, trvale bydlící v Sokolově, kteří jsou osamoceni, nemohoucí a bojí se, že by jim 

v případě zdravotních problémů neměl kdo pomoci. Obdrží bezplatně od Městské policie 

Sokolov do výpůjčky tísňový telefon s tísňovým tlačítkem, které má připevněné na ruce nebo 

pověšené na krku. Pokud se člověk ocitne v tísňové situaci, zmáčkne tlačítko, kterým si přes 

službu pultu centralizované ochrany městské policie přivolá pomoc. Na místo volání vyjedou 

strážníci, kteří osobě poskytnou první pomoc a přivolají záchrannou službu. Na projektu 

spolupracují s Městskou policií Sokolov také Nemocnice Sokolov, záchranná služba a odbor 

sociálních věcí městského úřadu. 

 

Setkání seniorů s vedením města 

Říjnové tradiční setkání sokolovských seniorů s vedením města se odehrálo v poněkud 

netradičním duchu. Zastínila ho smutná událost, kterou bylo úmrtí Karla Gotta. Účastníci 

setkání v Městském domě kultury uctili památku „Zlatého slavíka“ minutou ticha a poté 

následovala projekce jeho dvou písní. Duetu Srdce nehasnou, který nazpíval s dcerou Charlotte 

Ellou, a hitu Stokrát chválím čas. Následoval bouřlivý potlesk více než stovky účastníků akce. 

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Documents/social-zal/RKPS_upraveno_ZKK.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Documents/social-zal/RKPS_upraveno_ZKK.pdf
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Setkání seniorů s vedením města připravil pro všechny seniory odbor sociálních věcí 

Městského úřadu v Sokolově. V jeho úvodu informovali představitelé radnice přítomné o 

aktuálním dění ve městě. Starostka Renata Oulehlová upozornila na to, že byla zahájená 

největší investiční akce v historii Sokolova, a to stavba pobytového zařízení pro seniory. Též 

představila přítomným zrekonstruovaný velký sál kulturního domu, kde se akce odehrávala. 

Místostarosta Karel Jakobec hovořil o další velké investice, kterou ovšem tentokrát hradí stát. 

Je jí výstavba nové Krejcarové lávky přes řeku Ohři, která začala rovněž letos na podzim. 

Místostarosta Jan Picka pro změnu hovořil o tom, jak město vychází vstříc lidem s budováním 

nových parkovacích míst a upozornil na akci odehrávající se v samém centru Sokolova. Jedná 

se o rekonstrukci chodníků na náměstí Budovatelů.  Po prostoru na dotazy už následovala 

zábava. Seniorům tentokrát přijel zazpívat Marcel Zmožek. 

 

Semináře pro seniory o dopravě 

Karlovarský kraj připravil pro seniory starší 55 let, kteří jsou aktivními řidiči či dalšími 

účastníky silničního provozu, odborné semináře, na nichž si prověřili své znalosti dopravních 

předpisů a řidičské schopnosti pod dohledem odborníků. Semináře byly zdarma a proběhly i na 

Městském úřadě Sokolov. Semináře měly pomoci starším lidem posílit jejich bezpečnost v 

silničním provozu, řidičům připomenout důležitost perfektní znalosti dopravních předpisů 

a upozornit je na změny, které v této oblasti aktuálně probíhají. Zájemci mohli dostat i 

doporučení k rekondičním jízdám a potřebné kontakty. Kromě novinek v oblasti legislativy 

zákona o silničním provozu si senioři zopakovali dopravní značky a dopravní policista 

odpovídal přítomným na spoustu jejich dotazů, které prokládal příklady ze své praxe. Senioři si 

mohli vyzkoušet nanečisto ostré testy a na závěr absolvovali jízdu zručnosti. Trénovali 

bezpečné couvání, podélné stání, parkování zleva i zprava a mnoho dalšího. K dispozici zde 

byly i takzvané opilecké brýle. 

 

Den seniorů 

Den seniorů, který se konal v městském divadle 20. listopadu, připravilo Ministerstvo práce a 

sociálních věcí v rámci projektu na podporu a rozšíření politiky přípravy na stárnutí napříč ČR. 

Cílem projektu je začlenit agendu přípravy na stárnutí do stávajících strategických a 

rozvojových dokumentů krajů a zároveň napomáhat plnění těchto agend v praxi. Na jeho 

účastníky čekalo odpoledne plné užitečných informací, kultury i zábavy. V programovém 

bloku se představila i Městská policie Sokolov, proběhla beseda o sociálních a zdravotních 

službách na Sokolovsku nebo praktické tipy, jak se bránit takzvaným šmejdům a exekucím.  

 

Obchůdek chráněných dílen 

Společnost Sokolovská chráněná otevřela v přízemí radnice malinký krámek s výrobky klientů 

chráněných dílen. Postupně se jej navíc rozhodla rozšířit i o sortiment od různých dodavatelů z 

řady regionů. Převážně se jedná o ekologické produkty odpovídající šetrnému přístupu k 

životnímu prostředí. Obchůdek nabízel zejména přírodní esence k provonění bytu, úklidu, 

praní, do koupele i pro aromaterapii, košíkářské a truhlářské zboží z chráněných dílen, 

ekologickou drogerii Tierra Verde nebo speciální ručně vyráběná mýdla Rozmarýnek z 

Podkrkonoší. Některé zboží z produkce chráněných dílen bylo již nabízeno v provozovně 

v  Gagarinově ulici, což však bylo mimo centrum města.  

 

X. Sport ve městě 

Populárním sportem pro sokolovské fanoušky zůstal i nadále fotbal a hokej. Ale řadu úspěchů 

slaví také volejbalisté nebo orientační běžci… 
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Pavel Horváth vydržel jako trenér jen část sezony 

Fotbalisté FK Baníku Sokolov hráli v ročníku 2018/2019 stále druhou nejvyšší fotbalovou ligu 

FNL a také se účastnili českého poháru MOL Cup. Pro tuto sezónu získali baníkovci do svých 

řad technického záložníka Davida Štípka, který přestoupil z prvoligového Zlína. Mužstvo také 

doplnil odchovanec Dan Stropek, který se rázem stal stabilním členem základní sestavy. 

Ve  svém premiérovém startu v lize si připsal i první branku. Vydařený ročník korunoval 

nominacemi do reprezentační U21 a po sezóně přestoupil do prvoligové Karviné. Tým dále 

vedl společně s Vítězslavem Hejretem i Pavel Horváth, se kterým však klub po 11. kole a 

domácí prohře 0:2 s Č. Budějovicemi ukončil spolupráci. Během podzimní části se Baníku 

povedlo postoupit do 3. kola MOL Cupu, ve kterém doma přivítal ostravský Baník. Před 2 550 

diváky se hrála dramatická partie, která skončila těsným vítězstvím hostujícího favorita. V lize 

se baníkovcům příliš nedařilo. Jistotu záchrany získali až ve 29. kole po vítězství 1:0 v Táboře. 

Celý ročník zakončili na podprůměrném 11. místě se ziskem 33 bodů a skóre 28:40 (bilance 9-

6-15). V říjnu se i z těchto důvodů rozloučil s klubem Vítězslav Hejret a na pozici sportovně-

technického ředitele jej nahradil David Palla. 

Zajímavým úspěchem se mohli pochlubit mladí sokolovští fotbalisté, kategorie U14, kteří ve 

své soutěži v konkurenci dalších jedenácti týmů o dva body před Viktorií Žižkov a postoupili 

tak do kategorie U15. Za výkony fotbalistům poděkovala starostka Renata Oulehlová a 

místostarosta Jan Picka. 

 

Trenér Mlejnek přivedl hokejisty zpět do 1. ligy 

Hokejisté HC Baníku Sokolov hráli v sezóně 2018/2019  třetí nejvyšší ligu v republice, tedy 2. 

ligu, která v této sezóně měla poprvé jednoho vítěze. Před sezonou sokolovský klub angažoval 

jako hlavního trenéra a sportovní manažera Karla Mlejnka, jenž dosud působil v extraligovém 

Liberci. A tato změna se pro sokolovský hokej ukázala jako klíčová. Klub začal budovat 

klubovou kulturu a velmi dobře si počínal i po sportovní stránce. Liga se tento ročník hrála 

podle nového modelu, kdy všech 28 celků bylo rozdělených do čtyř sedmičlenných skupin. Ke 

skupinám Západ, Střed a Východ přibyla ještě skupina Jih a skupina Západ se přejmenovala na 

skupinu Střed. Skupiny byly zároveň spárovány do jakýchsi „konferencí“, kdy skupina Sever 

tvoří pár se skupinou Střed a druhý pár tvoří skupiny Jih a Východ. Každý účastník v základní 

části sehrál 38 zápasů. 24 z nich čtyřkolově v rámci své skupiny, zbylých 14 pak dvoukolově s 

týmy z párové skupiny. Sokolov byl zařazen do skupiny Sever, kterou vyhrál a postoupil do 

osmifinále. To se hrálo na tři vítězné zápasy a i zde Baníkovci uspěli, když ve třech zápasech 

zdolali hokejisty Nymburku. Ve čtvrtfinále hraném taktéž na tři vítězné zápisy změřili 

Sokolovští síly s Mosteckými lvi a i zde slavili úspěch! Po třech vítězných zápasech postoupili 

do semifinále, kde je čekal soupeř z Vrchlabí. Zde to již tak snadné nebylo, avšak zápasy 

s ambiciózním celkem byly skutečnou ozdobou druhé ligy. Baník byl krok od vyřazení, ale 

nakonec dokázal zvrátit sérii na svou stranu a v rozhodujícím pátém duelu trefil v 54. minutě 

vítězství v zápase i v celé sérii Lubomír Kovařík. Sokolovští hokejisté tak doslova „urvali“ sérii 

poměrem 3:2 a mohli slavit postup do finále ligy. To již bylo hráno na čtyři vítězná utkání a šlo 

o hodně, o přímý postup do 1. ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže republiky. Baníkovci ve finále 

nastoupili proti týmu Moravských Budějovic, ovšem došlo ke kuriózní situaci. Díky 

neoprávněnému startu jednoho z hráčů Moravských Budějovic byla první tři utkání, po kterých 

vedli Sokolovští 2:1 na zápasy, kontumována ve prospěch Sokolova, a když čtvrté utkání 

Sokolov vyhrál 4:1, mohlo se začít slavit. Sokolovští totiž budou příští sezónu 2019/20:20 

vystupovat po 22 letech na zápasy, jako součást 1. ligy! 
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Mladí vzpěrači se dostali mezi elitu 

Jako v minulých letech zaujali svými výkony sokolovští vzpěrači z oddílu TJ Baník Sokolov a 

potvrdili tak stoupající úroveň sokolovského vzpírání. Marek Polhoš a Dominik Oračko se 

svými výkony v loňském roce zasloužili o nominaci na toto MS juniorů. Svou stoupající 

výkonnost v roce 2019 potvrdili na kontrolních závodech juniorské ligy 16. února 2019 v 

Teplicích a v nejvyšší lize mužů v Havířově 2. března 2019, kde podali vynikající výkony a 

jako jediní zástupci České republiky tak reprezentovali na březnovém mistrovství světa juniorů 

do 17 let v Las Vegas USA. A zde se oba rozhodně neztratili. Dominik Oračko dosáhl 

jedinečného úspěchu ve váhové kategorii + 102 kilogramů, kde se stal mistrem světa. Na 

šampionátu získal celkem dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Marek Polhoš závodil 

na světovém šampionátu ve váhové kategorii do 55 kilogramů, která byla nejvíce obsazená, a 

umístil se v ní na výborném 11. místě. Dominik Oračko se i díky tomuto úspěchu podíval i na 

Mistrovství světa do 20 let, které se konalo na exotickém Fidži. Šampionát se mu však 

nevyvedl úplně podle představ. Dva ze tří rozhodčích neuznali první Dominikův pokus v trhu, 

úspěšný nebyl ani protest. To Dominika rozhodilo a další dva pokusy se mu už nepodařily. 

Chuť si však spravil na Mistrovství Evropy juniorů věkové kategorie 20 až 23 let v rumunské 

Bukurešti. Předvedl se tady vynikajícím výkonem v silně obsazené váhové kategorii + 109 kg, 

kde startovalo v A skupině 13 závodníků a Dominik byl nejmladší účastník tohoto šampionátu. 

Sokolovský vzpěrač vytvořil na tomto Mistrovství Evropy šest českých rekordů a umístil se na 

velmi pěkném 8. místě mezi staršími závodníky. 

 

Další zajímavosti ze sportu 
 

Úspěchy karatistů 

Slušnou úroveň vykazují dlouhodobě také sokolovští karatisté. V červnu se v Bratislavě konalo 

již 8. mistrovství světa v karate všech věkových kategorií a 1. mistrovství světa v KOBUDO 

(cvičení se zbraněmi) světové federace World Union Of Karate – do Federation (WUKF). 

Zúčastnilo se ho i 23 reprezentantů Sportovního klubu policie Sokolov UNITOP ČR. Všichni 

bojovali ve svých kategoriích ze všech sil, a i když nevystoupili všichni na stupně vítězů, 

povedlo se jim získat 14 cenných kovů. Z toho 4 zlaté medaile, 4 stříbrné medaile a 6 

bronzových medailí. Tímto počtem tak přispěli České Asociaci Okinawského Karate a Kobuda 

k nádhernému 9 místu z celkového počtu 83 registrovaných federací. Titul Mistra světa získal 

Daniel Krhut a Tereza Jůnová, která se stala zároveň nejúspěšnější závodnicí sokolovského 

oddílu. Získala celkem tři zlaté medaile a jednu bronzovou medaili. Daniel Krhut získal jednu 

zlatou, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Více mistrem světa se pak stali Radek 

Tirala, Markéta Urbanová a Adéla Jůnová.  

 

Tenisté 

Zajímavé úspěchy slavil tenista ze sokolovského tenisového klubu Adam Novotný, například 

zazářil na turnaji v Březnici, když hned v prvním kole dvouhry porazil prvního nasazeného 

hráče. Nakonec se probil až do finále, kde těsně podlehl svému deblovému spoluhráči. 

Tenistům se dařilo i na oblastním přeboru mladších žáků, který se konal 18. a 19. května. Mezi 

početnou konkurencí z Karlovarského a Plzeňského kraje se neztratili, a tak měl klub mezi 

posledními čtyřmi ve dvouhře dva své zástupce –Jana Psotu a Adama Novotného. Přímý postup 

na mistrovství ČR si nakonec vybojoval jen Jan Psota, ale i tak je to skvělá vizitka 

práce tenisového klubu.  

V červnu slavila svůj úspěch již zmíněná sokolovská rodačka Markéta Vondroušová, která 

postoupila do finále French Open. Zde sice podlehla Australance Bartyové, ale byl to pro ni 

životní úspěch.  
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 Medaile atletů 

Celkem 14 medailí (7 zlatých, 2 stříbrné a 5 bronzových) vybojovali zástupci Atletického klubu 

Sokolov na halovém Mistrovství Karlovarského kraje, které se konalo v únoru. Ve svých 

kategoriích zvítězili Tereza Sekyrová, Tereza Poncová, Klára Sobotková, Veronika Sládková, 

Michaela Janecká a Ondřej Volf. Stříbrnou medaili si odvezli Karolína Kanalošová a Antonín 

Vrba. Tři bronzové medaile se podařilo vyskákat v dálkařském sektoru (Ondřej Volf, Marie 

Lilllová a Michaela Janecká) a dvě získali v delších sprintech Tereza Poncová na dvoustovce a 

Antonín Vrba v běhu na 150m. Kromě medailí se našim atletkám a atletům podařilo vylepšit si 

čtrnáct osobních rekordů. 

Čtyři zástupci Atletického klubu Sokolov se pak představili v červenci v Olomouci na 

mládežnickém Mistrovství České republiky v atletice. Tereza Sekyrová si mezi juniorskými 

čtvrtkařkami v rozběhu pohlídala přímý postup do finále a v něm pak ze sedmé dráhy 

vybojovala stříbrnou medaili, navíc v osobním rekordu. Současně si tímto výkonem zajistila 

start na mezistátním utkání juniorů a juniorek v maďarském Györu. 

Klára Sobotková absolvovala šest startů a měla stoprocentní úspěšnost, když prošla na obou 

sprintech až do finále. Na kratším sprintu pak doběhla na 8. místě, na dvoustovce o místo lépe – 

byla sedmá. Jan Kundrát si při své premiéře mezi dorosteneckými čtvrtkaři vedl skvěle. Ve 

třetím rozběhu na 400m doběhl na třetím místě v novém osobním rekordu. O pouhou jednu 

setinu nakonec skončil na devátém, tedy prvním nepostupovém místě. Veronika Sládková se v 

náročné kvalifikaci dálkařek dorostenek bohužel nesrovnala s rozběhem a nejlepší třetí pokus k 

postupu do finále nestačil. 

 

Volejbalisté a návrat volejbalové extraligy kadetů do Sokolova 

Sokolov se od příští sezóny může těšit na nejvyšší volejbalovou soutěž kadetů v České 

republice – extraligu. Účast v této prestižní soutěži si zajistilo družstvo kadetů z klubu Volejbal 

Sokolov, a to celkovým druhým místem v nelehké kvalifikační skupině A, kterou hostilo město 

Ostrov. Mladí sokolovští volejbalisté sice nejprve prohráli s družstvem VK Karlovarsko 1:3 na 

sety, ale následně porazili družstva Klatov, Dansportu Praha a Kladna, všechny shodně 3:0 na 

sety. Díky lepšímu skóre, oproti ostatním týmům z jiných kvalifikačních skupin, stačilo 

k zajištění postupu i druhé místo ze skupiny. Družstvu kadetů ve složení Adam Ohnesorg, Petr 

Koubek, Tomáš Vokoun, David Wallisch, Antonín Kábrt, Adam Králič, Martin Zahrádka, Jan 

Hencl, Filip Faust, Libor Švec a Jan Dvořák se tak podařilo po čtyřech letech opět vybojovat 

pro Sokolov účast v prestižní soutěži kadetů.   

Družstvo kadetů pak přijala na radnici starostka Renata Oulehlová a místostarosta Jan Picka. 

Představitelé města poděkovali hráčům i trenérům za dosažený úspěch. Volejbalisté pak předali 

starostce zbrusu nový dres, v němž budou hrát extraligu. Oblékla si ho dokonce jako první, 

ještě dříve, než samotní hráči. 

Sokolovští volejbaloví žáci se zúčastnili Letní olympiády dětí a mládeže, která se konala 23. až 

28. června v Liberci. Reprezentační tým Karlovarského kraje tvořili převážně hráči z klubu 

Volejbal Sokolov (Petr Koubek, Martin Zahrádka, David Wallisch, Jan Dvořák, Libor Švec, 

Jan Bešťák, Miroslav Švec a Tomáš Zahrádka). Chlapci si bohužel nalosovali těžkou skupinu, 

v níž prohráli důležitý zápas a umístili se v ní na 5. místě. V následných zápasech, kde již 

nemohli hrát o medaile, už ale vyhráli všechny zápasy a v konečném pořadí skončili na 

devátém místě. Hráči klubu Volejbal Sokolov vytvořili i další reprezentační tým Karlovarského 

kraje, a to v  beachvolejbalu. Klukům ve složení Antonín Kábrt a Tomáš Vokoun se vedlo 

velmi dobře, v základní tabulce skončili na 2. místě. V následujícím "pavouku" však narazili na 

silné soupeře a celkově se umístili na pátém místě. 
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Tradiční Pohárek handicapovaných plavců 

Tradiční „Pohárek“ se konal v sobotu 6. dubna v sokolovském plaveckém bazénu a byl prvním 

závodem Českého poháru v plavání tělesně postižených. Také byl kvalifikací na Mistrovství 

České republiky. Nad největší akcí určené sportovcům se zdravotním znevýhodněním v našem 

regionu a jednou z největších akcí toho druhu v České republice převzala záštitu hejtmanka 

Karlovarského kraje, primátorka město Karlovy Vary i starostka města Sokolov. Pořadatelem 

byl karlovarský SK Kontakt.  O akci byl obrovský zájem. Přihlásila se více než stovka plavců z 

českých a slovenských klubů a nechyběl ani zástupce ze sousedního Německa. Výkony, které v 

Sokolově podávali handicapovaní plavci, byly pro laiky až neskutečné. Závody byly zařazeny 

do kalendáře prestižního turné World Para Swimming. 

 

Sokolovští cyklisté 

Značně vidět byli v roce 2019 sokolovští cyklisté z profesionálního týmu Cyklo Team Killi. Do 

nové sezóny vstoupili úspěšně začátkem května v Hodkovicích u Liberce, kde se jel první 

silniční závod Extraligy Masters. Na startu bylo 103 závodníků z celé České republiky a ti 

sokolovští byli jistě vidět. V kategorii D zvítězil Ludvík Killinger, v kategorii B dojel Jan Valeš 

na 5. místě a Ludvík Killinger ml. na 6. místě. V bodování oddílů skončil sokolovký tým na 

třetím místě. 

Přímo v Sokolově se v červnu konal tradiční, již XII. ročník silničního závodu v časovce 

jednotlivců o Pohár starostky města Sokolova, jehož pořadatelem je právě oddíl Killi. Pohár byl 

zároveň mistrovstvím České republiky Masters. V sobotu byla na pořadu časovka jednotlivců, 

která se jela na trati Sokolov, Lomnice, Vintířov a zpět o délce 18 km za úmorného vedra a na 

start se postavilo 98 závodníků. V kategorii D Ludvík Killinger st. dojel na 4. místě. 

V kategorii B Ludvík Killinger ml. skončil na 6. místě a Jan Valeš na 9. místě. V neděli se jelo 

Mistrovství ČR v časovce dvojic a Pohár Karlovarské cyklistiky na shodné trati jako v sobotu. 

V kategorii D zvítězili Ludvík Killinger st. a v kategorii B dojeli na 3. místě Ludvík Killinger 

ml. a Jan Valeš. 

Dalším skvělým výsledkem se sokolovští cyklisté z týmu Killi mohli pochlubit v červenci. 

Dosáhli na něj v Roudnici nad Labem, kde se jely o víkendu mezinárodní cyklistické závody. V 

časovce tříčlenných družstev jim v cestě za prvním místem nezabránil ani velmi silný vítr 

vanoucí v převážně rovinatém terénu. Časovka tříčlenných družstev byla na programu v pátek 

5. července. Na start se postavilo 72 družstev, mezi kterými samozřejmě nechyběl ani 

sokolovský tým. Jelo se na téměř rovinaté a 21,5 kilometru dlouhé trati. Sokolovské družstvo 

ve složení Ludvík Killinger st., Ludvík Killinger ml. a Jan Valeš si přesto dojeli pro první 

místo! 

 

City Triathlon Sokolov 

13. července se na sokolovském jezeře Michal uskutečnil tzv. City Triathlon jako závod 

Českého poháru v olympijském a sprint triatlonu. Součástí programu bylo také mistrovství 

republiky žáků. Akce se konala za finanční podpory města Sokolov a za něj přišel závodníky 

pozdravit místostarosta Jan Picka. Na sobotní start se postavilo více než 270 triatlonistů, na něž 

čekalo 750 metrů plavání, 20 kilometrů cyklistiky a 5 kilometrů běhu. Hlavním lákadlem 

závodu mužů byl souboj juniorských reprezentantů s Petrem Soukupem, českým rekordmanem 

z havajského Ironmana. Ten nakonec doběhl druhý, za juniorem Radimem Grebíkem, který tak 

obhájil loňské prvenství. Třetí příčku obsadil Jiří Stuchlík. Také závod žen měl podobný scénář 

– mladým reprezentantkám se postavila zkušená Lenka Fanturová. Nakonec závod žen vyhrála 

Tereza Svobodová, která porazila Alžbětu Hruškovou o 51 sekund. Bronz si ze Sokolova 

odváží Lenka Fanturová, která se skvělým během posunula z šesté pozice po cyklistice na 

stupně vítězů. 
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Orientační běžci 

Počátkem května, konkrétně na 1. Máje, uspořádali sokolovští orientační běžci hned dva 

závody. Dopoledne v lesích nad Svatavou proběhl závod oblastní soutěže na krátké trati. 

Následně se celé pole závodníků, kterých bylo téměř 300 (z Karlovarského, Plzeňského a 

Ústeckého kraje a jednotlivci z ostatních částí ČR a Německa), přesunulo přímo do Sokolova. 

Zde v odpoledních hodinách připravili pořadatelé z KOB Baník Sokolov oblastní přebor ve 

sprintu. Běželo se v sokolovském parku, na Starém náměstí a v jeho okolí. Tento závod byl 

obzvláště důležitý, protože vítězové jednotlivých kategorií postoupili přímo na mistrovství ČR. 

Sokolovským se zadařilo, protože mladší dorostenec Albert Havlíček zvítězil v odpoledním 

sprintu a ve stejné kategorii si zajistil již dříve postup také Oldřich Kohoutek. 

 Mistrovství se pak konalo koncem května v Čáslavi. Oldřich Kohoutek potvrdil skvělou formu 

a doběhl v elitní desítce na osmém místě celkové klasifikace. A hned následující víkend se opět 

bojovalo o medaile. V Kralovicích na sokolovské závodníky čekal oblastní přebor na krátké 

trati. Velmi důležitý závod, protože jeho vítězové kromě titulu přeborníka mohli získat přímý 

postup na mistrovství ČR. A několik medailí do Sokolova putovalo. Nejlépe ze sokolovských 

běžců si vedl v kategorii staršího dorostu Petr Lill. Zvítězil před dalším naším běžcem 

Zdeňkem Hejdukem a zajistil si tak postup.  

Na závěr prázdninové sezóny se vypravili sokolovští orientační běžci na pětidenní mezinárodní 

závody Hungaria Cupa 2019 do Maďarska. V městečku Morahárom na jihu Maďarska změřili 

síly se světovou konkurencí z celkem 20 zemí. Obtížnost jednotlivých etap odpovídala 

významu tohoto klání. Závod se skládal z pěti etap, kdy závodníci absolvovali dvě klasiky, dvě 

krátké tratě a jeden sprint. V mládežnických kategoriích zaznamenali výrazný úspěch mladší 

dorostenec Oldřich Kohoutek a starší dorostenec Petr Lill. Oba dva se prosadili na celkové 

stupně vítězů a oba obsadili shodně třetí místa po součtu všech etap. Kohoutek získal navíc i 

jedno etapové vítězství. Petra Lilla doplnil velmi dobrým výkonem v kategorii staršího dorostu 

ještě Zdeněk Hejduk, který obsadil konečné 4. místo v celkové klasifikaci. Z dospělých si vedl 

tradičně nejlépe Karel Rambousek ml. Ten i přes nepříjemné bolestivé zranění dosáhl 

nejlepšího klubového umístění, když v kategorii nad 40 let zvítězil v celkové klasifikaci a též 

získal i dvě etapová vítězství.  Těsně pod stupni na celkové 4. místě doběhla v kategorii nad 35 

let Kateřina Gregorová. Také ona dokázala v jedné etapě zvítězit. V A kategorii mužů doběhl 

Jan Hejduk celkově na 8. místě. 

 

Sportovní hry seniorů 

V červnu, konkrétně 13. června ve čtvrtek, se poprvé v našem kraji konaly Sportovní hry 

seniorů, které hostilo město Sokolov. Záštitu nad hrami převzala hejtmanka Karlovarského 

kraje Jana Mračková Vildumetzová, sokolovská starostka Renata Oulehlová a vládní 

zmocněnec pro sport Milan Hnilička. Akce se dosud konala jen v Praze. Tentokrát se sportovní 

klání přenesla do volnočasového areálu Bohemia v Sokolově. Za projektem s názvem "Buď fit, 

seniore" je David Huf, fitness trenér a bývalý mistr světa a Evropy ve sportovním aerobiku. 

Smyslem projektu je vytvářet a podporovat komunitu aktivních seniorů a přispět k navazování 

jejich vzájemných kontaktů napříč generacemi. Jako první odstartovali svůj závod muži v 

disciplíně nordic walking. Pak přišel na řadu takzvaný fotbal v chůzi, kdy proti sobě nastoupila 

pětičlenná smíšená družstva. Zápas trval 20 minut, nikdo při něm nesměl ani popoběhnout, což 

nebylo zrovna jednoduché. Následoval biatlon, skok do dálky, pétanque a slalom. Na závěr si 

senioři mohli zasoutěžit v tombole. 

Všichni účastníci byli starší šedesáti let, většina z nich se sportu věnuje aktivně a jsou členové 

Sokola. Nejstarší účastnice, Marie Chrenáková ze Sokolova, na akci oslavila své 85. 

narozeniny.  

Na programu Sportovních her seniorů nechyběl ani doprovodný program v podobě utkání 

fotbalu v chůzi. Proti aktivním seniorům nastoupili v jednom týmu například sokolovská 



54 
 

starostka Renata Oulehlová, hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, ředitel sokolovského 

kulturního domu Ladislav Sedláček nebo radní Petr Kubis. Po prvním poločase senioři 

prohrávali 1 : 0 poté, co jim krásný gól vstřelila Renata Oulehlová. Ve druhé půli ovšem zabrali 

a nakonec jim patřilo vítězství 2:1. Svůj stánek měli na sportovních hrách také preventisté 

Městské policie v Sokolově. Seniorům se rovněž dostalo ukázek, jak se bránit agresorům, které 

připravil spolek Bezpečná zóna. S organizačním zajištěním akce pomáhali dobrovolníci ze 

Studentského zastupitelstva Sokolov. 

 

 

XI. Statistické údaje o obyvatelstvu 

K 1. lednu 2020 žilo v Sokolově 23 060 obyvatel, o 181 méně než v roce 2018, což opět 

dokládá klesající trend. Opět o něco vzrostl průměrný věk sokolovských občanů, a to na 42, 91 

roku. Před matričním úřadem Sokolov bylo uzavřeno 193 sňatků, 159 z toho bylo uzavřeno 

přímo v Sokolově, ostatní v obcích spadajících pod sokolovský matriční úřad.  V obvodu úřadu 

se narodilo 808 dětí, v městě samotném se narodilo 237 dětí, o 5 více než v roce předešlém. 

V tomtéž obvodu v roce 2019 zemřelo 728 občanů, 248 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. 

K úbytku obyvatelstva docházelo také v Karlovarském kraji, a to zejména kvůli stěhování lidí 

pryč z regionu. Úbytek však byl o něco méně dramatický než v minulých letech. K 31. prosinci 

2019 žilo v kraji 294 664 lidí, což znamenalo o 232 méně než v roce předešlém. V celém kraji 

se v roce 2019 narodilo 2 827 dětí, tedy o něco málo více jako v roce 2018. Oproti tomu 

zemřelých bylo 3 405, o 86 osob méně oproti roku minulému. 

K 31. prosinci 2019 měla Česká republika 10 693 939 obyvatel, jejich počet tak vzrostl o 44 

139. Většinu přírůstku způsobila migrace, zejména ze Slovenska a Ukrajiny.  

Obyvatelům ČR se během roku 2019 živě narodilo 112,2 tisíce dětí, o 1,8 tisíce méně než v 

roce 2018. Podíl dětí narozených mimo manželství se druhým rokem v řadě snížil, když v roce 

2019 dosáhl 48,2 %.  

Počet zemřelých v roce 2019 dosáhl 112,4 tisíce a byl tak o téměř 600 nižší než v roce 2018. 

Meziročně méně bylo zemřelých žen, počet zemřelých mužů stagnoval. U zemřelých mužů 

převažovali, stejně jako v předchozích čtyřech letech, 70–74letí. Před dosažením jednoho roku 

věku zemřelo celkem 288 dětí. Kojenecká úmrtnost se meziročně nezměnila, zůstala na úrovni 

2,6 ‰. 

V průběhu roku 2019 bylo obyvateli Česka uzavřeno 54,9 tisíce sňatků, o 400 více než o rok 

dříve. Počet sňatků se zvýšil šestým rokem v řadě, více sňatků bylo jak u svobodných, tak u 

rozvedených a ovdovělých osob. Z pohledu věku mezi nevěstami převažovaly ženy ve věku 

25–29 let, zatímco u ženichů byli nejpočetnější 30–34 letí.  

Počet rozvodů byl v roce 2019 meziročně o necelých 200 nižší, celkově bylo registrováno 24,1 

tisíce rozvodů. Větší část rozvodů, 59 %, ukončila manželství, kde žily nezletilé děti. Celkem 

bylo zasaženo rozvodem 22,6 tisíce nezletilých dětí. 

 

Karlovarský kraj měl míru nezaměstnanosti 3,02 %, tedy opět šestou nejvyšší míru 

nezaměstnanosti v republice. Mezi všemi třemi okresy kraje zaujímal ten sokolovský s mírou 

4,10 % opět první příčku. Průměrná míra nezaměstnanosti dosáhla 2,8 procenta. Bez práce bylo 

ke konci roku 215 532 uchazečů o zaměstnání, což je nejnižší prosincová hodnota od roku 

1996. Volných pracovních míst evidoval úřad práce ke konci prosince 340 957.  
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XII. Počasí 

Na začátku nového roku 2019 jsme se mohli radovat s četných sněhových přeháněk. Teplota v 

první a částečně i v druhé dekádě se pohybovala v rozpětí od +3 do – 5 stupňů Celsia, proto se 

sněhová pokrývka udržela několik dní a mohli jsme si užívat zimních radovánek. Ve třetí 

dekádě se střídaly sněhové přeháňky s dešťovými. 

Do poloviny února bylo stále chladno a mrzlo a občasné sněhové přeháňky nás potěšily 

sněhovou pokrývkou, která se však dlouho neudržela. Ve druhé polovině února se začalo 

prudce oteplovat a převládalo slunečné počasí. I přes to, že v noci padaly teploty pod bod 

mrazu, přes den se vyšplhaly rekordně vysoko, k 10 – 15 stupňům Celsia. 

Po extrémně teplém únorovém počasí se v březnu ochladilo. Teploty nepřekročily hranici 10 

stupňů Celsia, většinou se pohybovaly mezi 4 a 8 stupni a v noci klesaly mírně pod nulu. 

Slunečné počasí se střídalo s dešťovými přeháňkami. Často foukal čerstvý nárazový vítr. Až ke 

konci března bylo slunečné počasí a teplota mírně stoupala. 

V první dubnové dekádě převládalo jarní slunečné počasí. Teploty stoupaly k 20 stupňům 

Celsia, jen v noci se ochladilo a teplota klesala k nule. Na začátku druhé dubnové dekády nás 

přivítaly sněhové přeháňky, které se střídaly s dešťovými. Tento ráz počasí však vydržel velice 

krátce a v polovině dubna opět přišlo jarní slunečné počasí beze srážek, občas vál silnější vítr, 

teploty se opět vyšplhaly k 20 stupňům a v noci klesaly k 5. Na konci měsíce nám přálo letní 

počasí, kdy teplota dosahovala k 28 stupňům Celsia. 

V první polovině května bylo velice chladné a deštivé počasí, v noci rtuť teploměru padala pod 

nulu, přes den se teplota pohybovala mezi 8 – 15 stupni. Foukal často čerstvý silný vítr a 

obloha byla často zatažená. V druhé polovině nám srážek ubývalo, ale rtuť teploměru 

nevystoupala nad 20 stupňů. 

V červnu bylo velice teplé a slunné počasí, teploty dosahovaly letních 30 stupňů.  11. června 

zasáhla Sokolov a okolí bouřka s krupobitím, kdy kroupy dosahovali průměru několika 

centimetrů a ničily střešní okna na domech, střechy, dokonce i střechu místní radnice, či 

automobily. V celém Karlovarském kraji museli vyjíždět hasiči a likvidovat škody způsobené 

bouřkou, odčerpávali vodu ze sklepů a odstraňovali stromy spadané do silnic. Druhá polovina 

června byla slunečná s letními teplotami 25 – 30 stupňů. 

Začátkem července panovalo stále velmi teplé letní počasí, v druhé dekádě teploty klesly a 

dosahovaly pouze 18 – 21 stupňů, kdy noci byly chladné a teplota pouze mezi 6 a 12 stupni.  

Ve třetí dekádě se však teploty rekordně šplhaly k 36 stupňům Celsia a noci byly tropické. 

Srážky nebyly celý měsíc téměř žádné.  

I v srpnu srážek nepřibylo, v první dekádě jsme se však dočkali menšího ochlazení a občas se 

přehnala přeháňka nebo bouřka, ale ve druhé a třetí dekádě stále převládalo suché slunečné 

počasí s letními teplotami mezi 22 a 30 stupni Celsia. Ranní teploty už tak vysoké jako v 

červenci nebyly, v průměru klesaly ke 12. stupňům Celsia.   

Školní rok jsme zahájili příchodem chladnějšího počasí, došlo k přibývání oblačnosti a dočkali 

jsme se konečně srážek. Ve druhé polovině září se opět vyjasnilo a teploty stoupaly k 20 

stupňům Celsia a mohli jsme si užívat babího léta. Ranní teploty však klesaly k bodu mrazu. 

V první dekádě měsíce října převládalo deštivé počasí s teplotami mezi 9 až 13 stupni Celsia. V 

druhé a třetí dekádě můžeme říci, že přišlo další babí léto, teploty se šplhaly k 20 stupňům a 

většinou byla jasná nebo polojasná obloha. Na konci měsíce klesly teploty prudce dolů a 

pohybovaly se mezi 3 – 6 stupni.  

První dekáda listopadu byla opět velice deštivá a teploměr se vyšplhal k 10 stupňům Celsia. Ve 

druhé a třetí dekádě se ochladilo na maximální teplotu 5 stupňů a ojediněle se přehnala 

přeháňka, ke konci měsíci i sněhová. Sníh ovšem ihned roztál.   

 V prosinci se vyskytovaly časté dešťové přeháňky, sluneční aktivita byla velice nízká a často 

Sokolov zahalila mlha. Teploty se pohybovaly od -5 do 5 stupňů Celsia. Slabých sněhových 
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přeháněk jsme se dočkaly pouze v první polovině prosince. Vánoční svátky nebyly na sněhu a 

konec roku jsme slavili také na blátě. 

 

 

Zápis byl schválen Radou města Sokolova dne 7. 10. 2020 usnesením č. 610/17RM/2020. 

 

 

 

Renata Oulehlová    PhDr. Vladimír Bružeňák 

        starostka                  kronikář 


