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I. Úvod k roku 2020 

Události v Sokolově: 

Úmrtí Františka Štěpánka   

   V polovině března zasáhla Sokolov i celý region smutná zpráva. Ve čtvrtek 12. března náhle 

odešel Ing. František Štěpánek, spolumajitel a předseda dozorčí rady těžební společnosti 

Sokolovská uhelná. Člověk, jenž byl pravým patriotem a který miloval celý region, jemuž 

velice pomáhal při jeho rozvoji. František Štěpánek byl jedním z hlavních iniciátorů podpory 

regionu, významných investičních i revitalizačních projektů, které zásadní měrou přispěly k 

rozvoji Sokolovska i celého kraje. V poslední době výrazně usiloval o to, aby peníze odváděné 

z regionu do centra zůstávaly tam, kde je jich nejvíce zapotřebí. Tedy v Sokolově a v regionu. 

František Štěpánek se narodil v roce 1953 v Sokolově. Po absolvování Vysoké školy báňské v 

Ostravě od roku 1979 působil v provozech Sokolovské uhelné, kterými prošel doslova od 

nejnižších až po nejvyšší pozice. Mezi lety 1999 a 2012 byl generálním ředitelem Sokolovské 

uhelné, od roku 2012 se stal předsedou dozorčí rady. Osobnost Františka Štěpánka bude všem 

velmi chybět a bez ní bude další rozvoj regionu nepoměrně složitější. 

Zimní olympiáda dětí a mládeže 

   Poprvé v historii se Olympiáda dětí a mládeže (ODM) jako projekt Českého olympijského 

výboru podíval do nejzápadnější výspy České republiky. V termínu od 19. do 24. ledna 2020 se 

v Karlovarském kraji uskutečnily Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže. Sportovci ve 

věkové kategorii 10 až 16 let své kraje reprezentovali ve 12 sportech. Soutěžilo se na několika 

místech, mezi nimiž byl i Sokolov, který hostil soutěž v rychlobruslení. Kromě povinného 

alpského lyžování, běžeckého lyžování, skicrossu, ledního hokeje a snowboardingu si 

pořadatelé dále vybrali biatlon, krasobruslení a rychlobruslení. Klasické sporty v Karlovarském 

kraji doplnily i pro zimu neobvyklé šachy, karate a lyžařský orientační běh. Soutěžilo se i v 

umělecké disciplíně hra na elektrické klávesové nástroje. Karlovarský kraj skončil na celkovém 

devátém místě. 

Silný vítr v únoru 

   Silný vítr zasáhl v pondělí 10. února nejen Sokolov, ale celý Karlovarský kraj. Řádění živlu 

trvalo až do úterý 11. února. Na základě výstrahy meteorologů zasedal od nedělního večera štáb 

hasičů, který se připravoval na větší počet událostí, na operačním středisku a také na příjmu 

tísňové linky byl posílený počet příslušníků. Během pondělní noci a  dne až do úterního rána 

provedli hasiči v kraji celkem 358 zásahů. Z  tohoto počtu se jednalo o  8 dopravních nehod, 8 

požárů, 2 plané poplachy, 1 únik nebezpečných látek a  2 záchrany osob a  zvířat. Ostatní 

tvořila technická pomoc, nejčastěji odstranění spadlých stromů na silnice, domy či zaparkovaná 

auta. Další častou pomocí, konkrétně ve 46 případech, bylo odstranění nebezpečných stavů 

převážně u uvolněných částí střech různých domů. 

Výročí partnerství s německým Schwandorfem 

   Sokolov a bavorský Schwandorf chtěly v letošním roce opět spolupracovat na více než dvou 

desítkách akcí, ať již kulturních, společenských či sportovních. Vrchol měl přijít v  dubnu při 

oslavách 20. výročí navázání partnerských vztahů. Ze společných plánu se podařilo uskutečnit 

oceňování nejlepších sportovců německého města, další akce překazila epidemie koronaviru, 

s níž obě města i země bojují.  Pro Schwandorf byla situace o to nepříjemnější, že byl vloni na 

podzim vyhlášen hlavním sídlem projektu Kulturní město Čechy – Bavorsko pro rok 2020. 
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Cílem projektu Kulturní město Čechy – Bavorsko je uvést na půl roku na scénu jednoho města 

rozmanitý kulturní život českých a bavorských sousedních regionů, a to Horní Falce, Horních 

Frank, Dolního Bavorska, Karlovarského, Plzeňského a  Jihočeského kraje. Bohužel, i  tuto 

akci zhatil koronavirus. 

Prosba starostů o pomoc 

   Tři desítky starostů se podepsaly pod dopis adresovaný premiérovi Andreji Babišovi a Vládě 

ČR. Na vrcholné představitele státu se starostové obrátili jménem měst a obcí z ORP Sokolov s 

prosbou o pomoc v situaci, která může přerůst v ekonomický a sociální kolaps regionu. Na 

Sokolovsku má totiž v nadcházejících měsících přijít o práci kolem tisícovky lidí v rámci 

útlumu těžby a zpracování uhlí v sokolovském hnědouhelném revíru. Současně s tím musí celý 

region zcela neplánovaně čelit hrozbě zániku dalších tisícovek pracovních míst v kraji kvůli 

dopadům koronavirové pandemie na lázeňství, turistický ruch i další oblasti. Podle starostky 

Renaty Oulehlové, která vznik dopisu iniciovala, znamená kombinace těchto faktorů pro města 

a obce bezprecedentní ohrožení ekonomické i sociální stability, jež nemá v naší historii obdoby. 

Co nejvíce trápí Sokolovsko a region? Nejnižší HDP ze všech krajů České republiky, 

dlouhodobý propad výše HDP, jeden z nejnižších výnosů příjmů podle rozpočtového určení 

daní na jednoho obyvatele v rámci České republiky, nejnižší mzdy v rámci ČR, nejvíce 

obyvatel se základním vzděláním v ČR, vysoká koncentrace sociálně vyloučených lokalit, 

obchod s chudobou, největší nárůst objemu exekucí v ČR, jedna z nejvyšších měr trestné 

činnosti nezletilých v ČR a nejvyšší úbytek obyvatel z celé ČR. Podle dopisu starostů bude mít 

za této nepříznivé situace spojení zániku tisíců pracovních míst v důsledku plánovaného útlumu 

těžby uhlí a pandemie koronaviru naprosto devastující dopady na celý region. 

Vznik nové vodohospodářské společnosti 

   27 obcí na Sokolovsku, která společně tvoří vodohospodářské sdružení, respektive 

vlastnickou společnost, již nebude od roku 2021 pokračovat ve stávajícím modelu, kdy na 

základě provozních smluv přenechávala provozování vodovodů a kanalizací Vodohospodářské 

společnosti Sokolov, s.r.o. Na základě platných smluv končí tato spolupráce k 31. 12. 2020. 

A vše, co souvisí s  vodohospodářskou činností, převezme nová společnost Vodárna 

Sokolovsko. 

Vojenská škola v Sokolově 

  Tříleté úsilí vedení Karlovarského kraje o otevření pobočky Vojenské střední školy a Vyšší 

odborné školy Ministerstva obrany Moravská Třebová v  Sokolově skončilo úspěšně. Na 19 

uchazečů o studium uspělo v prvním kole přijímacího řízení a dalších 8 ještě přibylo po druhém 

kole. Vojenská škola v  prostorách ISŠTE Sokolov otevřela od školního roku 2020/2021 jednu 

třídu 1. ročníku oboru strojírenství. Uspěli zájemci z Plzeňského, Karlovarského, 

Královéhradeckého a  Ústeckého kraje, ale i  z  Prahy. Do lavic poprvé usedli 1. října. 

Otevření nové knihovny 

  Nová městská knihovna na Starém náměstí byla slavnostně otevřena pro veřejnost 1. září po 

zhruba 18 měsících od zahájení prací na celkové rekonstrukci a přestavbě dvou starých budov. 

Celkové náklady na vybudování knihovny včetně pořízení vybavení vyšly město, jež akci 

financovalo ze svého rozpočtu, přibližně na 46 milionů korun. V prvním patře nové knihovny 

je oddělení pro dospělé čtenáře. Ve druhém patře vzniklo oddělení pro děti. V  přízemí najdou 

návštěvníci čítárnu a  přednáškové sály na pořádání akcí pro veřejnost. 
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Nová transfuzní stanice 

  Nemocnice Sokolov otevřela moderní Dárcovské centrum. Centrum v pavilonu C bude sloužit 

nejen pro odběry krve, ale i  krevní plazmy a také jako registr dárců kostní dřeně. Do 

revitalizace a vybavení centra investoval provozovatel nemocnice, společnost Penta Hospitals 

CZ, řádově miliony korun. Slavnostního otevření se zúčastnili kromě jiných hostů i hejtman 

Petr Kubis, starostka Renata Oulehlová a místostarosta Jan Picka. 

Události v České republice: 

Hospodářská a ekonomická situace 

   Rok 2020 znamenal pro naši republiku poměrně zásadní zlom, snad největší za dobu od roku 

1989. Dosavadní prosperita a ekonomický růst se díky pandemii koronaviru zastavily a díky 

vládním opatřením na potlačení šíření viru se mnoho osob samostatně výdělečně činných, ale i 

zaměstnanců ve službách, turismu či pohostinství ocitlo ve vážných ekonomických 

problémech, což jen do určité míry kompenzovala pomoc vlády. Nezaměstnanost sice zůstala 

na relativně malém čísle, přesto narostla o 1,2 % a ke konci roku se blížila celkovým 4 % 

s celkovým trendem dalšího růstu. Průměrná mzda však přesto i nadále vzrostla, na 35 611,- 

Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 500,- Kč, tedy 4,4 %. Spotřebitelské ceny se ale za 

rok zvýšily o 3,2 %, reálná mzda se tak zvýšila o 1,2 %, tedy o takřka 3 % méně než v loňském 

roce. Zpomalování ekonomického růstu tak i díky pandemii bylo poměrně viditelné. 

Pandemie 

   Pandemie koronaviru měla také největší vliv na mnoho zásadních událostí v celé republice. 

Již v únoru byl vydán zákaz přímých letů mezi ČR a Čínou, 10. března pak následoval zákaz 

akcí nad 100 lidí a den poté došlo k uzavření všech základních, středních i vysokých škol. 

Naprostá většina učitelů a žáků musela takřka ze dne na den přejít na tzv. distanční výuku 

pomocí digitální techniky, což znamenal pro všechny značné problémy, a i když se s tím žáci i 

učitelé snažili potýkat ze všech svých sil, klasickou výuku to nahradit nemohlo. A bohužel 

s výjimkou měsíce září tato situace trvala po celý rok, vzhledem k dalším vlnám pandemie. 

Z 10 měsíců školní výuky tak žáci a studenti byli ve školách klasicky zhruba tři měsíce. Vláda 

vyhlásila nouzový stav a dále jej prodlužovala. Uvolnění přišlo až v letních měsících a lidé jej 

náležitě využili, především k pobytům a cestování v ČR, neboť cesty do zahraniční prakticky 

možné nebyly. Ve značných problémech se tak ocitly i všechny cestovní kanceláře. Toto 

uvolnění restrikcí mělo zřejmě za následek rychlý nástup další vlny pandemie v říjnu a situace 

z března se tak opakovala a až do konce roku přísná opatření a nouzový stav neskončily. Na 

rozdíl od sepjetí národa a spontánního šití hygienických roušek v březnu a dubnu však 

solidarita mezi lidmi postupně opadávala, chuť dodržovat vládní nařízení byla čím dál menší. 

Objevily se demonstrace odpůrců nařízení, řada lidí odmítala nařízení dodržovat, což ještě 

umocnila mnohdy protichůdná a chaotická vládní opatření, jež si často protiřečila a působila 

značně zmatečně. Někteří vládní činitelé, jako ministr zdravotnictví Roman Prymula, navíc 

sami opatření porušovali, což dále prohlubovalo důvěru občanů ve státní instituce. 

Krajské volby 

   V této situaci se počátkem října konaly volby do krajských zastupitelstev, současně s prvním 

kolem voleb do Senátu. V celkových výsledcích zvítězil se 21,82 % hnutí ANO, následované 

Piráty, ODS, STAN, KDU-ČSL, ČSSD a dalšími subjekty. ANO zvítězilo v 10 krajích ze 14, 

přesto v důsledku povolebních jednání získalo jen 3 hejtmany. Nejinak tomu bylo v našem 

Karlovarském kraji, kde po velmi dlouhém, takřka 2 měsíčním vyjednávání byla uzavřena 



5 

koalice celkem 6 stran a koalic a novým hejtmanem se stal Petr Kulhánek za stranu STAN. 

Volební účast v Karlovarském kraji dosáhla 34,94 %. 

Mediálně sledované případy odstranění sochy maršála Koněva a ekologická havárie na 

Bečvě   

   Poměrně medializované byly i další události. Jednou z nich bylo odstranění sochy sovětského 

maršála Koněva z městské části Praha 6 v dubnu a její uložení do depozitáře. Socha měla být 

symbolem osvobození Prahy v roce 1945, byla však instalována v době normalizace a byla tak 

spíše chápána jako projev servility tehdejšího vedení republiky vůči SSSR. Odstranění sochy 

vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem a také mezi občany nejen Prahy často vášnivé 

diskuse. 

   Velmi diskutabilní se také ukázalo vyšetřování jedné z největších ekologických havárií za 

posledních 30 let, a sice únik jedovatých látek do řeky Bečvy v září a následný úhyn na 30 tun 

ryb. Život v řece zemřel v délce takřka 40 kilometrů. Policie i správní orgány zahájily 

vyšetřování havárie, do konce roku 2020 však výsledek znám nebyl, což opět mezi občany 

vyvolalo často vášně a rozporuplné pocity. 

   Události ve světě: 

Pandemie koronaviru 

   Podobně jako v naší republice bylo jistě největší světovou událostí roku 2020 rozšíření 

pandemie koronaviru SARS-CoV 2, největší světové pandemie od dob tzv. španělské chřipky. 

Virus se objevil koncem roku 2019 v čínském městě Wu-Chan a v lednu 2020 se toto město 

dostalo do karantény, začali tam totiž na nákazu umírat první lidé. Koncem měsíce již Světová 

zdravotnická organizace vyhlásila stav epidemické nouze, ovšem již v únoru, zřejmě díky 

čínským dělníkům, byl virus zavlečen do severní Itálie, kde začali umírat první lidé a čím dál 

více obcí se dostávalo do karantény. Italská vláda v březnu uzavřela školy a zrušila sportovní 

utkání pro diváky. Šíření viru však nezabránila, po Lombardii se dostala do karantény celá 

Itálie a virus se šířil dále Evropou. Symbolem utrpení a umírání se stalo severoitalské město 

Bergamo a posléze i americký New York. Bylo zrušeno a odloženo mistrovství Evropy ve 

fotbale i mistrovství světa v hokeji, stejně jako olympijské hry v Tokiu. V průběhu jara 2020 

došlo k rozšíření viru do všech zemí světa s výjimkou několika malých ostrovních států. Ve 

velké části zemí se vlády postupně rozhodly pro tzv. lockdowny, tedy až několikatýdenní 

uzávěry oblastí či celých států, útlumy ekonomik, omezení společenských kontaktů, uzavření 

restaurací, divadel, kin a dalších zařízení, omezení pohybu lidí a povolení vycházení jen za 

nejnutnějšími potřebami. Život většiny lidí se rázem změnil a bohužel začalo přibývat mrtvých. 

Celý svět začal upínat naděje k co nejrychlejšímu vývoji vakcín proti viru. Spojily se nejlepší 

lékařské kapacity a firmy světa, ovšem trvalo dlouhé měsíce, než byly první vakcíny k použití. 

V prosinci 2020 byl naočkován první člověk ve Velké Británii vakcínou firmy Pfizer, 

následovalo experimentální očkování dalšími vakcínami firem AstraZeneca a Moderna. 

Vakcíny byly vyvinuté v rekordně krátké době, ovšem jak rychle dokáží pandemii koronaviru 

zabrzdit, ukáže až rok následující. Již rok 2020 však ukázal, že pandemie bude mít velmi 

výrazně negativní dopady na ekonomiku mnoha zemí především Evropy, a také na budoucí 

vývoj a vzdělání dětí, které v mnoha případech přestaly sportovat a v mnoha zemích přešly na 

tzv. distanční výuku, tedy výuku na dálku, která však není plnohodnotnou alternativou výuky 

prezenční. Jak hluboká ekonomická a společenská krize svět čeká, ukáže teprve čas. 
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Brexit 

    Vedle této události je třeba zmínit i konečné vystoupení Velké Británie z rámce Evropské 

unie k 31.  lednu, tzv. Brexit. Vystoupení si občané Británie odhlasovali v referendu již v roce 

2016, ovšem až do počátku roku 2020 se táhla vyjednávání obou stran o podmínkách. Od 1. 

února se pak Británie nacházela v tzv. přechodném období, během kterého bylo nutno vyřešit 

řadu závazků vůči EU, včetně obchodní dohody. Ta byla nakonec uzavřena v prosinci a měla 

vstoupit v platnost 2. ledna 2021. Skončilo tak přechodné období. Vystoupení z EU s sebou 

neslo kladné i záporné důsledky, jejichž konkrétní dopady však prověří až následné roky. 

Hnutí Black Lives Matter 

  Velmi významnou událostí, která značně ovlivnila světové dění zejména v západoevropských 

zemích a v USA, byla smrt černošského recidivisty George Floyda v květnu. Muž zemřel po 

nevybíravém zákroku policisty, který mu několik minut klečel na krku. Přesto, že Floyd byl 

problematická osoba a v momentě zákroku byl pod vlivem omamných látek, jeho smrt vyvolala 

silnou bouři protestů v mnoha amerických městech a založení hnutí Black Lives Matter (Na 

životě černých záleží) namířené proti rasismu. Během následujících týdnů a měsíců se podobné 

protesty hnutí objevily na řadě míst západního světa, ovšem často přerostly v násilí a často 

nesmyslné strhávání soch těch, kteří byli obviňováni z rasismu a kolonialismu.  Hnutí tak 

nabralo poměrně silně ultralevicový směr, což už takto rozštěpené mínění západní společnosti 

dále rozbouřilo a místy vykázalo znaky totalitního uvažování. 

Americké prezidentské volby 

   S těmito událostmi souvisí taktéž velmi významné prezidentské volby v USA, které vyhrál 

kandidát demokratů Joe Biden a porazil tak vládnoucího republikána Donalda Trumpa. Zatímco 

Trump byl vnímán většinou voličů coby konzervativní zastánce tradičních hodnot, Biden pak 

jako progresivní člověk reagující na změny v americké společnosti a příznivec řady kulturních 

a společenských změn. Jeho zvolení vyvolalo silnou nevoli jeho odpůrců, kteří demokraty 

obviňovali z volebního podvodu, čemuž pomohla i řada žalob, které na výsledky Trump podal. 

Přestože se v naprosté většině případů podvody nepotvrdily, ještě více se prohloubilo názorové 

rozštěpení americké veřejnosti.   

 

II. Z činnosti městského úřadu, rady a zastupitelstva 

Rada města Sokolov: 

V roce 2020 se rada města sešla celkem sedmadvacetkrát, 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 15. ledna 2020 

 

-  výroba a vysílání dokumentárních a zpravodajských šotů pro město Sokolov 
-  žádost o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce pro rok 2020 
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-  plocha pro parkovací stání, ulice Nádražní, Sokolov - schválení obsahu Projektu regenerace území 

brownfieldu a podání   

   žádosti o dotaci 

- znělka města Sokolov 

 

2. zasedání, 27. ledna 2020 

 

- program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit -  dotace na celoroční   

  činnost roku 2020 a na jednotlivé akce konané v prvním čtvrtletí roku 2020 

- uzavření Smlouvy o zajištění kurzu sebeobrany pro ženy a seniory mezi Městem Sokolov, a    

  spolkem Česká Meibukan Gojyu-ryu Karate-do Asociací, z.s 

- nařízení města Sokolova, kterým se stanovují maximální ceny dopravy osob městskou  

  hromadnou dopravou a příměstskou dopravou provozovanou v rámci městské hromadné  

  dopravy 

- demolice objektů v ul. Sv. Čecha č. p. 1373 a 1374   

- demolice objektů v ul. Hornická č. p. 1419 

- demolice objektů v ul. Heyrovského č. p. 1381 a 1382 

 

3. zasedání, 5. února 2020 

 

- Mikroregion Sokolov - východ - schválení Stanov a Zakladatelské listiny   

- rozpočet a odpisový plán příspěvkových organizací zřízených městem Sokolov na rok 2020 

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v roce 2020 - NEMOS SOKOLOV s.r.o. 

- rozhodnutí o realizaci soutěže ohňostrojů v rámci akce Hurááá prázdniny v roce 2021 

- žádost o dotaci na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní  

  ochrany dětí pro rok 2020 

- přístřešky autobusových zastávek v Sokolově - vyhlášení VZ 

  

4. zasedání, 19. února 2020 

 

- Integrovaná střední škola technická a ekonomická, příspěvková organizace - žádost o    

  souhlas s úpravami a změnami v budově ve výpůjčce 

- oplocení hrobky rodiny Schuster 

- zimní stadion - stavební úpravy šaten 

- městská knihovna - vybavení interiéru 

- novostavba pobytového zařízení-dodatek ke smlouvě 

 

5. zasedání, 4. března 2020 

 

- nominace na Osobnost města Sokolova 2019 

- centrální nákup elektrické energie pro období 2021-2022 pro město Sokolov a jeho  

   příspěvkové organizace 

- cyklostezka Jižní lom - Svatava - smlouva o smlouvě budoucí 

- revitalizace areálu bývalého depa ČD 

 

5a. zasedání v mimořádném termínu 16. března 2020 
 

- smlouva o poskytnutí pracovně lékařských služeb pro zaměstnance zařazené v Městské   

  policii Sokolov 

- dotace na podporu integrace těžce zdravotně postižených dětí 
- revitalizace tenisového areálu 
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- přístřešky autobusových zastávek v Sokolově 

- upozornění pro občany města Sokolova na vládní nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru 

 

6. zasedání, 1. dubna 2020 

 

- smlouva o výpůjčce mezi městem Sokolovem a Karlovarským krajem - mobilní zábrany   

  proti nájezdu vozidla 

- projekt - Můj nápad pro Sokolov - informace o předložených projektech 

- dotace na podporu poskytovatelů sociálních služeb 

- novostavba pobytového zařízení 

- snížení nájemného v prostorech MDK 

 

7. zasedání, 15. dubna 2020 

 

- výchovně-rekreační tábor OSPOD v roce 2020 

- program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit - žádosti na jednotlivé akce   

  konané ve druhém čtvrtletí roku 2020 

- zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Sokolov - žádosti o individuální dotace     

  2020 

- kurz pro získání základního vzdělání na Základní škole Sokolov, Běžecká 2055 ve školním  

  roce 2020/2021 

- žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu z Operačního programu potravinové a  

  materiální pomoci 

- nabídka nabytí budovy bývalé pojišťovny č. p. 2401 v Sokolově 

- oplocení hrobky rodiny Schuster 

- oprava chodníků v ulici K. H. Borovského, nová dešťová kanalizace 

 

8. zasedání, 29. dubna 2020 

 

- účetní závěrka příspěvkových organizací zřízených městem Sokolov za rok 2019 

- plán oprav komunikací 2020 - cyklostezka ul. Závodu míru - oprava chodníku 

- navýšení ceny za svoz komunálního odpadu – SOTES Sokolov spol. s r.o. 

-vyjádření obce k potřebnosti sociální služby a ke spolufinancování sociální služby z rozpočtu  

  obce   

 

9. zasedání, 13. května 2020 

 

- zápis o výsledku řádně provedené inventarizace za rok 2019 

- závěrečný účet města Sokolov za rok 2019 

- účetní závěrka města Sokolov za rok 2019 

- plánování sociálních služeb 

- vyhodnocení zimní údržby místních komunikací v období 2019/2020 

- provoz mateřských škol zřízených městem Sokolov 

 

10. zasedání, 27. května 2020 

 

- zpráva o činnosti samostatného oddělení interního auditu v r. 2019 

- výroční zpráva o plnění veřejné zakázky za rok 2019 – „Dopravce zajišťující provoz  

  městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028“ 

- revitalizace smuteční obřadní síně Sokolov 
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11. zasedání, 10. června 2020 

 

- zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Sokolov - žádosti o individuální dotace na   

  rok 2020 

- program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit - žádosti na akce konané ve  

  3. čtvrtletí roku 2020 

- zařazení území obce do území působnosti MAS Sokolovsko o.p.s. 

- Sokolov, Jižní lom II.: výstavba dopravní a technické infrastruktury 

- modernizace křižovatky Sokolov ONO 

- strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova - Akční plán pro roky 2019 – 2022 

- podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Snížení administrativní zátěže občanů a  

  podnikatelů - přívětivě a efektivně v ORP Sokolov" 

 

12. zasedání, 24. června 2020 

 

- výměna akcií Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s.   

- revitalizace smuteční obřadní síně 

- úprava zastávek MHD Sokolov 

- Hrušková – oprava vodní nádrže 

- stavební úpravy komunikace v ulici Atletická 

- zřízení přípravné třídy na Základní škole Sokolov, Švabinského 1702 

 

12a. zasedání v mimořádném termínu, 30. června 2020 

 

- smlouva o výpůjčce budovy č.p. 2291, která je součástí pozemku p.č. 78/33, k.ú. Sokolov   

 

13. zasedání, 15. července 2020 

 

- stavební úpravy komunikace v ulici Atletická 

-  Krejcarova lávka - dodatek k nájemní smlouvě s Povodím Ohře 

- oplocení hrobky rodiny 

- okružní křižovatka u benzinové stanice ONO 

- zajištění telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2020-2024 

 

13b. zasedání v mimořádném termínu, 10. srpna 2020 

 

- dodávka gastrotechnologie pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v  

  Sokolově - Námitky proti zadávacím podmínkám 

 

14. zasedání, 12. srpna 2020 

 

- přehled nájmů v Městském domě kultury Sokolov 

- dotace na podporu integrace těžce zdravotně postižených dětí 

- Sokolov, Jižní lom II. - výstavba dopravní a technické infrastruktury - projekční práce 

- novostavba Sokolovská 

- stavební úpravy komunikace v ulici Atletická 

- stavební úpravy komunikace J. K. Tyla 

 

 14a. zasedání v mimořádném termínu, 27. srpna 2020 
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- ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě 

 

15. zasedání, 8. září 2020 

 

- novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská 

- návrh na snížení počtu zaměstnanců MÚ Sokolov 

- žádost Starého Sedla o měření rychlosti vozidel 

- Můj nápad pro Sokolov - výběr projektů k realizaci 

- demolice objektů v ul. Heyrovského č. p. 1381 a 1382 a  v ul. Hornická č.p. 1419 

- modernizace křižovatky Sokolov ONO 

- městská knihovna 

 

16. zasedání, 23. září 2020 

- školské rady při základních školách zřízených městem Sokolov - jmenování zástupců   

  zřizovatele pro funkční období 2020 – 2023 

- nabídka trvale nepotřebného majetku příspěvkové organizace Městská knihovna Sokolov  

  zřizovateli 

- SOTES Sokolov spol. s.r.o. – Smlouva o odpisování technického zhodnocení pronajatého  

  majetku   
- stavební úpravy komunikace ulice J. K. Tyla, vodovod, kanalizace 

- parkovací dům v ulici Závodu míru 

 

17. zasedání, 7. října 2020 

 

- zpráva o stavu válečných hrobů a pietních míst za rok 2019 

- individuální dotace z rozpočtu města 

- SOTES Sokolov spol. s r.o. – Navýšení ceny za svoz komunálního odpadu – odložení 

- Krejcarová lávka - pověření k potvrzení Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů 

- poimplementační podpora systému PROXIO - vyhlášení VZ 

 

17a. zasedání v mimořádném termínu, 12. října 2020 

 

- ISŠTE Sokolov - Revitalizace objektu SO706 Sokolov - změny projektu 

- stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 1310 

- SOTES Sokolov spol. s r.o. – Navýšení ceny za svoz komunálního odpadu 

 

18. zasedání, 21. října 2020 

 

- plán inventur pro rok 2020 

- dodávka mobiliáře pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská 

- školská zařízení - priority oprav a investic pro rok 2021 

- ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě 

- jednání komisí RM a výborů ZM v době nouzového stavu   

 

19. zasedání, 4. listopadu 2020 

 

- návrh na vydání Změny č. 3 Územního plánu Sokolov 

- uzavření nové provozní smlouvy – ČOV 
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- modernizace křižovatky Sokolov ONO 

- strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova - Akční plán pro roky 2019 - 2022 

- stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického 

- odkoupení nemovitých věcí od SUAS 

 

20. zasedání, 18. listopadu 2020 

 

- členství města Sokolova v Hospodářské a sociální radě Sokolovska – vystoupení 

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

- valná hromada Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska 

- rozpočet města Sokolov na rok 2021 

- bezplatné právní poradenství občanům města Sokolova, starším 65 let   

- demolice objektu na p. p. č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, p. p. č. 2250 v ul. Hornická, č. p.  

  1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306, 307 

- revitalizace Antonínských mostů   

 

21. zasedání, 4. prosince 2020 

 

- plán práce rady a zastupitelstva na 1. pololetí roku 2021 

- program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb   

- termíny pro konání sňatečných obřadů v roce 2021 

- studie dešťové kanalizace 

- SOTES Sokolov spol. s r.o. – Smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných služeb pro rok  

  2021 

 

22. zasedání, 16. prosince 2020 

- souhrnná zpráva z realizace bezpečnostních auditů na základních školách zřízených městem  

  Sokolov 

- souhlas s podáním žádosti o grant Nadace ČEZ 

- smlouva na internetové vysílání 

- výroba a vysílání dokumentárních a zpravodajských šotů pro město Sokolov 

- navýšení poplatku vybíraného za konání slavnostních sňatečných obřadů 

- revitalizace železničního depa - zabezpečení objektů 
 

Zastupitelstvo města Sokolov 

   Zastupitelstvo se v roce 2020 sešlo celkem pětkrát. Toto je výběr z některých projednávaných 

bodů a také zajímavosti ze zasedání zastupitelů. 

9/2020, 13. února 2020: 

    Zastupitelé schválili například změnu stanov svazku obcí „Mikroregion Sokolov – východ“ a 

schválili novou zakladatelskou smlouvu svazku, kterou do svazku přistupuje obec Těšovice. 

Také se rozhodli zachovat koncept akce Hurááá prázdniny dle stávajícího vzoru, vč. konání 

Mezinárodní soutěže ohňostrojů. Dále zastupitelé schválili poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 

Kč příjemci NEMOS SOKOLOV na obnovu zdravotnické techniky a pomůcek pro nemocnici 

Sokolov. Také schválili Plán vzdělávání ohledně dotací na celoroční činnost u žadatelů, kteří 

uvedli, že působí v oblasti sportu ve dvou nejvyšších soutěžích- Volejbal Sokolov, Fotbalový 

klub Baník Sokolov, HC Baník Sokolov a SK vzpírání Sokolov. 
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10/2020, 7. května 2020 

   Na tomto zasedání například zastupitelé schválili individuální dotaci ve výši 200 000,- Kč 

spolku Láskou ke kočkám na celoroční provoz spolku, dotaci 300 000,- Kč zapsanému spolku 

STŘÍPKY či individuální dotaci v maximální výši 1 600 000,- Kč na celoroční sportovní 

činnost klubu HC Baník Sokolov. Zastupitelstvo se také zabývalo městskou policí, kdy pověřilo 

Mgr. Radka Nedělu plněním všech úkolů při řízení MP Sokolov. Členové zastupitelstva taktéž 

schválili nabídku společnosti Tomko a partneři, že za 1 000 000,- Kč město odkoupí i 

s pozemky budovu bývalé pojišťovny, č. p. 2041. Odloženo bylo vzhledem k celkové 

pandemické situaci projednávání realizace plánů v projektu Můj nápad pro Sokolov. 

 11/2020, 25. června 2020 

   Zastupitelé před prázdninami zkontrolovali plnění úkolů a schválili plán práce na 2. pololetí 

roku 2020. Též schválili zařazení území města do území působnosti MAS Sokolovsko o.p.s. na 

programové období 2021-27. Zabývali se taktéž dotacemi, například schválili dotaci 20 000,- 

Kč na jednotlivou akci s názvem Sokolovská 24 MTB - Mezinárodní mistrovství ČR na 12 a 24 

MTB konanou ve třetím čtvrtletí roku 2020 či individuální dotaci ve výši 160 000,- Kč na 

zajištění a realizaci programů univerzity třetího věku v Sokolově v roce 2020 pod záštitou 

Západočeské univerzity v Plzni. Zastupitelstvo například též schválilo Strategický plán 

udržitelného rozvoje Sokolova - Akční plán pro roky 2019 – 2022 a účetní závěrku města 

Sokolov za rok 2019 k rozvahovému dni 31. 12. 2019. Pro rok 2021 schválili zastupitelé 

závazný finanční příslib - vyčlenění prostředků v rozpočtu města na rok 2021 ve výši 7 900 000 

Kč na financování nákladů spojených s realizací investičního projektu "Stavební úpravy 

komunikace ulice Atletická, Sokolov". 

12/2020, 24. září 2020 

   Kromě řady majetkových záležitostí projednali tentokrát zastupitelé a souhlasili s přijetím 

města Mariánské Lázně za dalšího člena spolku Živý kraj - Destinační agentura pro 

Karlovarský kraj, z.s. Taktéž bylo schváleno navýšení závazného finančního příslibu - 

vyčlenění prostředků v rozpočtu města na rok 2021 ve výši 2 200 000 Kč na financování 

nákladů spojených s realizací investičního projektu "II 210 Modernizace křižovatky Sokolov 

ONO", jakož i závazný finanční příslib - vyčlenění prostředků v rozpočtu města na rok 2021 ve 

výši 5 000 000 Kč na financování nákladů spojených s realizací investičního projektu 

"Demolice objektů v ul. Heyrovského č. p. 1381 a 1382" a vyčlenění prostředků v rozpočtu 

města na rok 2021 ve výši 5 000 000 Kč na financování nákladů spojených s realizací 

investičního projektu "Demolice objektů v ul. Hornická č. p. 1419". Odloženo naopak bylo 

rozhodnutí o učinění závazného finančního příslibu ve výši 1 350 000 Kč na spolufinancování 

akce "Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová" z rozpočtu 

města Sokolova v roce 2021. 

13/2020, 10. prosince 2020 

    Na tomto zasedání, posledním v roce 2020, se zastupitelé seznámili s plánem práce na příští 

rok, který schválili. Z minulého zasedání přišlo na řadu schvalování poskytnutí mimořádného 

členského příspěvku ve výši 1 350 000 Kč na spolufinancování akce "Napojení páteřní 

cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová". Příspěvek byl schválen, bude 

vyúčtován a případný přebytek vrácen na účet města Sokolova. Na pořad jednání přišel taktéž 

rozpočet města na rok 2021, který zastupitelé schválili takto: příjmy běžného roku činí 560 

627,8 tis. Kč, výdaje běžného roku činí 862 392,8 tis. Kč, vyrovnání záporného salda fiskálního 

roku ve výši 301 765 tis. Kč z přebytků hospodaření minulých let. Zastupitelé také zrušili 
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stávající Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb z 

rozpočtu města Sokolov schválený zastupitelstvem města dne 5. 12. 2019 a naopak schválili 

Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb z rozpočtu města 

Sokolov, účinný pro řízení o žádostech o dotace podaných v roce 2021 a v letech následujících. 

Dále schválili například aktualizaci Akčního plánu pro roky 2019 - 2022 Strategického plánu 

udržitelného rozvoje města Sokolov, navýšení závazného finančního příslibu - vyčlenění 

prostředků v rozpočtu města na rok 2021 ve výši 1 200 000 Kč na financování nákladů 

spojených s realizací investičního projektu "II 210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO, 

podání žádosti o dotaci z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj na akci s názvem 

"Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického" či podání žádosti o dotaci v rámci 

podprogramu "Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách" ne demolici domů v ulici 

Svatopluka Čecha. Taktéž zastupitelé schválili vystoupení města ze spolku Hospodářská a 

sociální rada Sokolovska. 

    

III. Závěrečný účet města Sokolov za rok 2020 a rozpočet 

na rok 2021 

 

   V průběhu fiskálního roku 2020 bylo schváleno deset úprav rozpočtu a konečný objem 

upravených rozpočtovaných příjmů dosáhl výše 703 913,9 tis. Kč, objem upravených 

rozpočtovaných výdajů pak činil 1 045 356,5 tis. Kč.  Výsledkem plánované bilance města 

Sokolova na fiskální rok 2020 bylo záporné saldo ve výši 341 442,6 tis. Kč. Vzniklý schodek 

hospodaření byl vyrovnán finančními prostředky města z minulých let. 

   Financování potřeb města bylo v průběhu roku 2020 zajištěno z vlastních zdrojů bez 

úvěrového zatížení. Hospodaření města skončilo v roce 2020 přebytkem ve výši 28 779,8 tis. 

Kč, objem příjmů dosáhl hodnoty 719 333,7 tis. Kč a výdaje byly čerpány v úhrnné výši 690 

553,9 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření byl vykázán ve výši 370 222,4 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 2020 již 

byla zapojena při schvalování rozpočtu na rok 2021, další část byla použita na dofinancování 

akcí, které pokračují v roce 2021 a zbývající část byla převedena do účelově vázaných 

prostředků roku 2021.   
 

Struktura příjmů: 

Daňové příjmy    386 822,2 tis. Kč 

Nedaňové příjmy    165 639,3 tis. Kč 

Kapitálové příjmy      9 234,7 tis. Kč 

Dotace      157 637,5 tis. Kč 

Příjmy celkem     719 333,7 tis. Kč 
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   Nejvýraznější podíl na příjmech města tedy tvořily daňové příjmy (54 %). Nedaňové příjmy 

činily 23 % a minimálně byly zastoupeny kapitálové příjmy z prodeje majetku města, jež činily 

1 %. Ve srovnání s obdobím roku 2019 došlo ke zvýšení objemů běžných příjmů o 9 %, tedy o 

to je o 56 472,1 tis. Kč. 

   Pandemie koronaviru výrazně ovlivnila propad daňových příjmů. Nejvýraznější pokles byl 

zaznamenán u daně z příjmů právnických osob, ovšem propad byl i v dalších příjmových 

položkách. Výpadek se podařilo kompenzovat zejména úspornými opatřeními v oblasti výdajů 

a mimořádným neúčelovým příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 28,8 mil. Kč určený na 

zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí. Přesto bylo hospodaření města v dobré 

kondici a podařilo se proinvestovat 199,7 mil. Kč, a to díky rezervám z minulých let. 
   Naopak růst o 17 % oproti roku 2019 zaznamenaly příjmy nedaňové, z nichž největší část 

odvedly společnosti zřizované a vlastněné městem, konkrétně Sokolovská bytová, s. r. o. a 

SOTES. Pokles byl pak zaznamenán u příjmů kapitálových (-3 690,8 tis. Kč), u kterých však 

přesto došlo k mírnému překročení (103 %) naplnění plánovaného rozpočtu na rok 2020, což 

bylo ovlivněno prodejem městských pozemků. 

 

Struktura výdajů: 

Běžné výdaje 490  877,4 tis. Kč 

Kapitálové výdaje 199 676,5 tis. Kč 

Výdaje celkem   690 553,9 tis. Kč 

 

Výběr z běžných (provozních) výdajových položek města Sokolov: 

Odbor sociálních věcí    2 742,0 tis. Kč 

Odbor správy majetku  40 956,3 tis. Kč 

Odbor finanční a školství  15 426,8 tis. Kč 

Odbor rozvoje města  20 060,0 tis. Kč 

Odbor kanceláře tajemníka 23 990,5 tis. Kč 

Úsek personalistiky 104 364,4 tis. Kč 

Příspěvkové organizace 74 802,6 tis. Kč 

Společnosti s ručením omezeným 179 943,0 tis. Kč 

Městská policie   26 099,8 tis. Kč 
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    Celkové výdaje byly čerpány pouze do výše 66% plánovaného rozpočtu na rok 2020, to 

znamená, že byla dosažena úspora ve výši 354 802,6 tis. Kč. Výrazný podíl na úspoře měla 

nečerpaná rezerva ve výši 215,7 mil. Kč, která byla částečně převedena do roku 2021 jako další 

zdroj financování výdajů a částečně ponechána v účelově vázaných prostředcích na krytí 

případných výpadků daňových příjmů, popřípadě na financování budoucích investičních 

záměrů města. Nižší čerpání běžných výdajů bylo ovlivněno zejména úspornými opatřeními a 

také pandemií koronaviru, která se promítla nejvíce u mzdových prostředků včetně odvodů. 

Největší úspora se objevila v rozpočtu odboru rozvoje města. 

 

Rozpočet na rok 2021 

 

Dne 10. prosince 2020 byl Zastupitelstvem města Sokolov schválen schodkový rozpočet pro 

rok 2021, jehož příjmová část činí 560 627,8 tis. Kč, výdajová část i s rezervou činí 862 392,8 

tis. Kč. Schodek 301 765 tis. korun bude město krýt z přebytku hospodaření z předchozích let. 

  Hlavní investicí na rok 2021 je dokončení výstavby pobytového zařízení pro seniory na místě 

bývalé 4. základní školy. Město na rok 2021 pro tuto akci počítá se 79 miliony korun. Na 

opravy komunikací hodlá město vynaložit 40, 67 mil. Kč a na budování parkovacích ploch 

25,66 mil. Kč. Další významnou investiční akcí budou úpravy bytového domu v ulici 

Chelčického, na které je naplánováno 24,4, mil. Kč. Do školských zařízení zřizovaných 

městem by mělo být investováno bezmála 17 mil. Kč. 

 

  

IV.  Rozvoj města, stavební činnost 

 

Dřevěná socha sokolníka před nádražím 

 

   V lednu byl před sokolovským autobusovým nádražím odhalen symbol města - sokolník a 

jeho dravec, který tak přivítá každého, kdo do Sokolova přijede autobusem či vlakem. Dřevěná 

socha sokolníka v nadživotní velikosti je dílem regionálního uměleckého řezbáře a výtvarníka 

Artema Viktoroviče Naumenka. Socha sokolníka vznikla opět po dohodě s městem a je zatím 

největším artefaktem, který Naumenko pro Sokolov vytvořil.  Dřevěné sochy z habartovské 

dílny Artema Naumenka jsou už v Sokolově k vidění na dvou kruhových objezdech. 
 

Regenerace lesoparku u Hardu 

 

   V letošním roce pokračovala další část regenerace území v lesoparku mezi rozhlednou Hard a 

ulicí Heyrovského. Akce s oficiálním názvem Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. 

etapa začala vloni na podzim a pokračovala do května 2020. V lokalitě zůstaly perspektivní, 

hlavně dlouhověké dřeviny. Neperspektivní dřeviny zmizely, došlo také na náhradní výsadbu 

stromů a keřů v prostoru revitalizovaného území. Vznikly nové záhony a travnatá plocha pod 

hřbitovem. Na stromech je umístěno dvacet budek pro ptáky. Akce si vyžádala náklady 1,7 

milionu korun bez DPH a v této ceně je rovněž následná tříletá péče zajišťovaná firmou KHL-

EKO, která projekt realizovala. 

   V rámci úprav byla revitalizována plocha starého hřbitova, ze kterého zůstala stát do dnešních 

dnů jediná stavba, a to hrobka právnické rodiny Schusterů. I ta se však dočkala oprav a v roce 

2020 byla oplocena, aby tak byla opravená stavba chráněna před vandaly. 

 

  Opravy smuteční síně 
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  V obřadní síni u sokolovského hřbitova začala 1. června rekonstrukce interiéru, která trvala 

takřka dva měsíce. Poslední rozloučení se zesnulými se proto dočasně konala v klášterním 

kostele sv. Antonína Paduánského. V rámci stavebních prací byla odstraněna původní dlažba v 

obřadní síni, ve foyer a přilehlé chodbě a nahrazena novou. Opraveny byly omítky a provedena 

kompletní výmalba stěn a stropu. Došlo k opravě dřevěného schodiště, původní dřevěné kryty 

radiátorů byly nahrazeny novými z nerezového plechu. Změnou prošlo i osvětlení obřadní síně, 

byla vyměněna svítidla a provedena revize rozvodů elektro. Byl osazen nový katafalk a 

řečnický pult a obměněn i mobiliář síně, hlavně křesla, lavice a židle ve smuteční síni. Náklady 

na úpravy smuteční obřadní síně měly dosáhnout zhruba 1,4 milionu korun, ovšem díky 

nestabilnímu podloží podlahy byl rozpočet navýšen o 234 tisíc. Smuteční síň se rekonstruovala 

naposledy v roce 1981. 

 

Oplocení památníku sovětským zajatcům 

 

   Přibližně 2500 sovětských válečných zajatců bylo pochováno ve společném hrobě vedle 

pomníku v Heyrovského ulici. Toto místo připomínal památník, doplněný v roce 2018 čtrnácti 

deskami se jmény pochovaných. Většinou zemřeli v lazaretu kdysi stojícím v místě současného 

sídliště Vítězná. Celý prostor památníku se stal důstojným pietním místem poté, co byl letos 

ještě doplněn ozdobným plotem. Zelenou plochu nad společným hrobem považovali někteří 

lidé pouze za obyčejný trávník a podle toho se chovali. Nebylo výjimkou, že tady dokonce 

venčili své psy. Což nebylo příliš důstojné. Vedení města proto rozhodlo, že prostor oplotí. 

Místo, kde jsou uloženy ostatky zajatců, není zcela nepřístupné, ovšem po dokončení plotu 

tvoří ucelený areál. Oplocení je obdobné, jak na sousedním městském hřbitově, a jeho pořízení 

přišlo město na zhruba 600 000 korun.  Doplnění památníku plotem je příspěvkem Sokolova k 

75. výročí konce druhé světové války. 
 

Cyklostezka Sokolov – Dolní Rychnov 
 

   V únoru byla dokončena nová víceúčelová stezka, která byla dokončena mezi Sokolovem a 

Dolním Rychnovem. Její stavba začala loni na jaře a letos v závěru února byla stavební firmou 

předána městu, které bylo investorem této akce. Celkové náklady na cyklostezku dlouhou 

zhruba 1200 metrů přesáhly 14 milionů korun a finančně na ní přispěla Evropská unie - 

Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 

Společná stezka pro cyklisty a chodce vede z části podél frekventované komunikace. Stezka 

začíná v obci Dolní Rychnov v místě, kde se setkává ulice Revoluční a Chebská. Trasa stezky 

je vedena podél areálu gymnázia, za klášterem a poté je napojena na stávající páteřní 

cyklostezku Ohře. Součástí projektu je i trvalé dopravní značení v rámci celé stezky. V blízkosti 

areálu gymnázia a u areálu SOTES Sokolov byla umístěna stání pro kola. 
 

Stavební úpravy Tylovy ulice 
 

   V březnu začaly stavební práce v ulici J. K. Tyla. Rekonstrukce čekala nejen komunikaci, ale 

také vodovod a kanalizaci. Stavba byla rozdělena na dvě etapy. První v rozsahu od Lobezského 

potoka po křížení ulice J. K. Tyla s ulicí Maxima Gorkého začala 4. března a trvala do konce 

června. Druhá etapa stavby v rozsahu od křížení ulice J. K. Tyla s ulicí Maxima Gorkého do 

napojení na Rokycanovu ulici byla realizována od července do konce srpna. Součástí stavby 

byla oprava komunikace s vybudováním dešťové kanalizace a výměnou vodovodního a 

kanalizačního vedení v ulici. Stavba byla financována jako společná investice města Sokolov a 

Sokolovské vodárenské s. r. o., která hradila část stavby. Celkové náklady na tento projekt 

přesáhly 12 milionů korun. 
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Oprava chodníků na náměstí Budovatelů   

 

   Taktéž v březnu začala v levé části náměstí Budovatelů rekonstrukce chodníku. Šlo o druhou 

etapu této investiční akce města a opraven při ní byl chodník na levé části náměstí. Součástí 

rekonstrukce bylo i napojení svislých dešťových svodů do veřejné kanalizace, jakož také 

vyspravení podloží a pokládka nové žulové dlažby stejného vzhledu jako je v ul. 5 května. 

Celkové náklady na akci byly zhruba 3 miliony a rekonstrukce byla hotova v červnu. 
 

Šití roušek městskými organizacemi 
 

  Vzhledem k pandemii koronaviru, nedostatku ochranných roušek a zákazu prakticky 

veškerých kulturních akcí přišlo vedení města spolu s ředitelem MDK na nápad, jak zejména 

potřebným občanům roušky zajistit. Nastala tak výroba ochranných roušek v městských 

organizacích.  Roušky šily zejména Městský dům kultury, Chráněná dílna i odbor sociálních 

věcí městského úřadu ve spolupráci s kluby seniorů a některé mateřské školy. Rozvezeny jich 

pak byly stovky a putovaly k seniorům v nízkonákladovém bydlení, do nemocnice a některá 

další zařízení, která je nezbytně potřebovala. 
 

Nové dětské hřiště u Základní školy Sokolov, Rokycanova 258 
 

  Vlastního venkovního dětského hřiště se dočkala i Základní škola Sokolov, Rokycanova 258, 

která jej nikdy neměla.  Jeho výstavba začala 23. března a pokračovala do června. Stavební 

práce spočívaly v úpravách pozemku u tzv. Jiskry, naproti škole, na pozemku o velikosti 372 

metrů čtverečních. Úpravami vzniklo nové hřiště, které bylo pokryto polyuretanovým 

povrchem, dále byly položeny zatravňovací desky, betonová dlažba a betonové šlapáky. V 

centrální části hřiště byl postaven dřevěný přístřešek proti nepřízni počasí, jehož součástí jsou 

lavice, stoly a tabule. U přístřešku vzniklo také navrženo pískoviště a na hřišti byly osazeny 

herní prvky jako herní hrad, houpačka „hnízdo“, opičí dráha a trampolíny v zemi. Mimo 

přístřešek byly umístěny dvě lavičky. Hřiště bylo oploceno kovovými rámovými dílci s 

drátěnou výplní včetně dodávky brány a tří branek. Školáci tak konečně budou mít vlastní 

dětské hřiště. 

 

  Úprava šaten na zimním stadionu 
 

    Od dubna do srpna probíhala další etapa stavebních úprav šaten na zimním stadionu, které 

stály zhruba 3,4 milionu korun. Jednalo se zejména se o úpravy dispozic šaten pro jednotlivé 

věkové skupiny hráčů, doplnění hygienického vybavení, opravy konstrukcí, povrchů a podlah. 

Byly provedeny úpravy instalací, doplnění vzduchotechnického zařízení, elektrické požární 

signalizace či slaboproudých rozvodů. 

Nově byla postavena část vnitřních příček, vyspraveny stěny, nové stěny byly omítnuty, v 

sociálních zařízeních byly obloženy podlahy a stěny.  Při stavbě došlo ke kompletní instalaci 

nových rozvodů teplé a studené vody či rozvodů topení. Na fasádě objektu šaten zimního 

stadionu byla osazena vzduchotechnická jednotka. Nejen sokolovští hokejisté se tak dočkali 

důstojného zázemí. 

 

Úspěch města v soutěži Zlatý erb 

 

   Mezi městy a obcemi z Karlovarského kraje, která se zúčastnila letošního ročníku soutěže o 

nejlepší webové stránky Zlatý erb, tentokrát zabodoval Sokolov. V kategorii města skončil na 

třetím místě. Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí každoročně 

vyhlašuje spolek Český zavináč. Diplomy a ceny předal soutěžícím hejtman Petra Kubis a 
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krajský radní Josef Janů. Ocenili kvalitu elektronických služeb i webových prezentací 

účastníků soutěže. 

 

Hmyzí a motýlí louky 

 

   V letních měsících vznikly v Sokolově v městských parcích takzvané motýlí louky a hmyzí 

hotely, které mají podpořit biodiverzitu. Nacházejí se v části areálu zdraví pod Starou Ovčárnou 

a poblíž sídliště Vítězná. Vedení města tak chtělo do obydlených oblastí alespoň částečně vrátit 

přírodu. Už vloni radnice ve spolupráci se střediskem správy zeleně, společností SOTES, 

vytipovala šest lokalit, kde se nebude pravidelně sekat tráva. Dvě z nich teď byly doplněny o 

motýlí louky a domy pro hmyz, které vyrobili žáci sokolovské základní školy. 
 

Nová městská knihovna 

 

    I přes omezení v důsledku pandemie koronaviru byla po 18 měsících dokončena a 1. září 

otevřena budova nové knihovny na Starém náměstí. Celkové náklady na vybudování knihovny 

včetně pořízení vybavení vyšly město, jež akci financovalo ze svého rozpočtu, přibližně na 46 

milionů korun. 

   V prvním patře nové knihovny je oddělení pro dospělé čtenáře, ve druhém vzniklo oddělení 

pro děti. V přízemí najdou návštěvníci čítárnu a přednáškové sály na pořádání akcí pro 

veřejnost. Knihovna má výtah a bezbariérový přístup. Po 60 letech se tak městská knihovna 

přestěhovala ze zámku, kde budou tamní prostory využity k rozšíření muzeální expozice. 

Umístění knihovny na Starém náměstí počítá také s větším oživením této části města. 
 

Pobytové zařízení „Čtyřka“ 

 

   V letošním roce pokračovaly práce na pobytovém zařízení pro seniory, které vznikalo na 

místě bývalé 4. základní školy. Realizace tohoto rozsáhlého projektu začala loni v srpnu a po 

necelých sedmi měsících bylo prostavěno kolem 22 milionů korun včetně DPH. Celkové 

náklady na stavbu se pohybují kolem 150 milionů korun. Dobrou zprávou bylo, že ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR vyhovělo žádosti města Sokolov o poskytnutí dotace z programu 

„Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“. Na novostavbu tak město 

obdrželo od ministerstva na základě podané žádosti částku 50 milionů korun, tedy zhruba jednu 

třetinu z celkových nákladů. 
    Ve druhé polovině března byla vyzděna dvě kompletní podlaží a v části u Mateřídoušky 

zahájil zhotovitel práce na zdění třetího patra. V září byli představitelé města mile překvapeni 

další, zcela nečekanou dotací od ministerstva ve výši 15 miliónů, neboť objekt se velmi líbil 

úředníkům ministerstva. Nečekaná dotace tak pomohla překonat vícenáklady, které se 

v průběhu stavby objevily. Do konce listopadu pak objekt získal střechu, dokončeno bylo 

poslední patro a prostavěno už bylo zhruba 105 milionů korun. Objekt také dostal venkovní 

fasádu, usazena byla všechna okna a uvnitř pokračovaly práce na interiérech. Stavba by měla 

být dokončena v dubnu 2021. 

 

Nové přístřešky na zastávkách MHD 
 

    Do konce roku 2020 vzniklo ve městě a v jeho blízkém okolí 38 nových přístřešků na 

zastávkách městské hromadné dopravy. Odstraněny tak byly staré přístřešky, které měly 

životnost dávno za sebou. Za přístřešky zaplatilo město Sokolov zhruba 3,6 milionu korun. 

Nosná konstrukce přístřešků je z konstrukční oceli a opatřena povrchovou úpravou v podobě 

žárového zinku, střecha je ze skleněné výplně a po celé délce přístřešku je v jeho vnitřku 

umístěna nerezová lavice. Každá skleněná výplň byla opatřena barevnými polepy, aby se 
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předešlo nárazům ptactva do této plochy. Grafický návrh polepů koresponduje se symbolem 

města, tedy sokolem a dalšími prvky. U přístřešků jsou umístěny odpadkové koše. Na třech 

místech (ulice Rokycanova, Jednoty a Závodu míru) ještě zůstaly staré přístřešky. Zde se do 

budoucna plánují takzvané „chytré“ zastávky. 

 

Opravy fasády kláštera a klášterního kostela 
 

   Po třech etapách rozložených do období let 2017 až 2020 skončila rozsáhlá obnova fasád 

většiny objektů kapucínského klášterního areálu a také kostela svatého Antonína Paduánského. 

Náklady na opravy fasád, které se uskutečnily s použitím dobových postupů a dohlíželi na ně 

památkáři, dosáhly necelých deset milionů korun. Při opravách převažovala ruční práce, aby se 

fasády co nejvíce podobaly těm z minulosti, kdy objekty vznikly. V listopadu ještě pokračoval 

stavební ruch v prvním patře historické budovy, opravovaly se omítky, a to opět s využitím 

starých historických postupů respektujících ducha budovy.   

 

Ukončení členství města v Hospodářské a sociální radě Sokolovska 
 

    Město Sokolov ukončilo k 31. prosinci 2020 své členství v Hospodářské a sociální radě 

Sokolovska (HSRS). Vystoupení Sokolova schválilo na posledním loňském jednání 

zastupitelstvo města. 

   Vzhledem k tomu, že členství v HSRS zrušila také společnost Sokolovská uhelná, byla další 

existence této rady bez největšího zaměstnavatele v regionu považována za neproduktivní a 

dlouhodobě nepřinášející plnění deklarovaných cílů. HSRS má navíc ukončit činnost. Záměrem 

HSRS bylo původně vyvíjet iniciativní a koordinační činnost s cílem dosažení vyšší 

ekonomické a sociální úrovně regionu. Hospodářská a sociální rada Sokolovska měla necelé tři 

desítky členů, v regionu působila dvacet let. 
 

V. Komunální hospodářství 

Méně peněz za uložení pneumatik 

   Starých pneumatik se snad bude po Sokolově a v jeho okolí povalovat méně. Motivací pro 

lidi, aby je neodhazovali, kam je napadne, byla úprava cen za ukládání odpadu ve sběrném 

dvoře společnosti SOTES Sokolov. Poplatek za jednu starou gumu z osobního auta se z 

původních 40 korun snížil na pouhých 22 korun. A to by snad mohlo být motivací odevzdat 

staré pneumatiky tam, kam patří. Ke snížení cen za uložení ve sběrném dvoře došlo také u 

komodit biologicky rozložitelný odpad, neznečištěné dřevo, zemina a kameny, částečně také u 

stavebního materiálu. Uložení elektrozařízení je na základě smlouvy o zpětném odběru zdarma. 

K navýšení cen došlo pro změnu u nebezpečného odpadu a odpadu objemného, u kterých 

stoupá poplatek za ukládání na skládku. Cena za uložení pneumatik z nákladních vozidel se 

zvýšila z 60 na 90 korun za kus. Nový ceník za uložení odpadu na sběrném dvoře v Sokolově 

platil od 1. ledna 2020. Cena za svoz komunálního odpadu ve městě se zatím neměnila. 

Projekt jímání dešťové vody 

 

   Sokolov postupně začínal realizovat projekty, které mají pomoci s nedostatkem vody v po-

sledních letech a jsou šetrné k životnímu prostředí. Mezi první patřil projekt retence dešťových 

vod na Základní škole Běžecká. Díky tomu už nebude voda z oblak bez užitku odtékat do kana-

lizace, ale bude jímána do speciálních nádrží a poté využita k zalévání zahrad a hřiště u školy. 
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Odvod dešťových vod z komunikací a střech bude proveden pomocí nové dešťové kanalizace 

nejkratší přirozenou cestou. Odvodnění a svody dešťové kanalizace ze střech parkovacích a 

zpevněných ploch jsou řešeny pomocí jímání dešťových vod do podzemních nádrží na dešťo-

vou vodu, která bude využívána k zalévání zahrad a travnatého hřiště u školy. Havarijní přepa-

dy z nádrží budou napojeny do stávající dešťové kanalizace, respektive do stávající revizní 

šachty této kanalizace. Objem akumulací navrhujeme minimálně dvakrát 20 metrů krychlo-

vých, to je celkem 40 metrů krychlových. 
 

Pozastavení zvýšení nájemného 

 

   Zvýšení nájemného je pozastaveno do konce roku Vyjít vstříc občanům v současné situaci 

epidemie koronaviru se rozhodla Rada města Sokolov a  dočasně pozastavila zvyšování nájmů 

v městských bytech. Toto rozhodnutí platí počínaje 1. dubnem a nájemné zůstane na současné 

úrovni až do konce letošního roku. Rozhodnutí se týká bytů, u nichž mělo být zvýšeno nájemné 

nad 50 korun, a  platí i pro nájemníky, kteří již oznámení o úpravě ceny obdrželi. V případě 

nájemného už město vyšlo vstříc podnikatelům. Rada města přijala usnesení o snížení, případně 

prominutí nájemného za užívání městských nebytových prostor pronajatých k  podnikání. A  to 

počínaje datem vyhlášení mimořádných opatření až do jejich odvolání. 

 

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad 

 

   Ve městě se s příchodem jara opět objevily kontejnery na „BRKO“. Lidé opět mohli využívat 

hnědé kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO). K devíti obvyklým 

stanovištím napřed přibylo jedno nové, a  to v Brněnské ulici, následovaly další tři v ulicích 

Třebízského, Vítězná a Jarošova. Celkem tedy stojí v Sokolově na třinácti místech. Svoz biolo-

gicky rozložitelného odpadu byl zahájen 3. dubna a  stejně jako loni probíhal jednou týdně až 

do konce října. Zajišťuje ho SOTES Sokolov spol. s r.o. Sběrné nádoby na biologicky rozloži-

telný odpad se ve městě osvědčily, odpad nebývá kontaminovaný a objem odpadu se zvyšuje. 

Za minulý rok bylo celkem z  hnědých plastových nádob svezeno 40 265 kg biologicky rozloži-

telného odpadu a občané stále žádají o navýšení počtu nádob. Ve druhém čtvrtletí roku 2019 

skončilo v kontejnerech na BRKO na 13 005 kg odpadu, letos ve stejném období to bylo už 21 

060 kg. Loni ve třetím čtvrtletí putovalo do hnědých nádob 15 170 kg odpadu, letos za první 

měsíc třetího čtvrtletí to bylo 7 100 kg. Také v tomto období lze tedy očekávat nárůst. 
 

Slevy na nájmu podnikatelům 

 

 Město Sokolov se snažilo pomoci podnikatelům těžce zasaženým mimořádnými opatřeními 

přijatými kvůli epidemii koronaviru. Rada města proto na svém jednání ve středu 1. dubna při-

jala usnesení o snížení, případně prominutí nájemného za užívání městských nebytových pro-

stor pronajatých k podnikání. Rada města udělila v souladu s příslušnými zákony jednateli spo-

lečnosti Sokolovská bytová s. r. o., pokyn, aby za březen prominul, popřípadě snížil nájemné 

u  podnájemních vztahů o  užívání prostor sloužících podnikání, a to ve výši 25 procent 

v případě prodejen uvedených v bodu I odst. 1 mimořádných opatření a ve výši 50 procent 

v případě ostatních prodejen, vyjma činnosti, které nejsou živností podle živnostenského záko-

na. Dále pak za období od 1. 4. 2020 do doby trvání mimořádného opatření podle mimořádných 

opatření prominul, popřípadě snížil nájemné u podnájemních vztahů o užívání prostor slouží-

cích podnikání, a to ve výši 50 procent v  případě prodejen uvedených v bodu I odst. 1 mimo-

řádných opatření a ve výši 100 procent v  případě ostatních prodejen, vyjma činnosti, které nej-

sou živností podle živnostenského zákona. 
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Odložení blokového čištění 

 

  Tradiční jarní blokové čištění, plánované na duben a  květen, bylo odloženo. Vedení města tak 

chtělo vyhovět občanům, kteří by za nouzového stavu měli problém, kam přeparkovat automo-

bil v  situaci, kdy jsou mnozí z nich doma. Původně mělo začít blokové čištění v  pondělí 20. 

dubna, tento termín ale neplatil a celé čištění se posunulo od 18. května. 

 

Nouzový stav ovlivnil sekání trávy 

 

   Na jaře i vlivem velkých dešťů začala mohutně růst na městských plochách tráva. SOTES 

Sokolov spol. s r.o., která má sečení na starost, se však musela vyrovnat s přijatými opatřeními 

na zvládnutí pandemie. Dokud trvala mimořádná opatření, bylo sekání trávníků prováděno 

pouze velkými sekačkami, bez dosekávání okrajů trávníků křovinořezy. Takto se mohou 

v terénu pohybovat pouze menší skupiny pracovníků, kteří obsluhují velké sekačky. Nebylo 

nutné zaměstnat sezónní brigádníky, kteří představují značné zdravotní riziko. Výsledkem těch-

to opatření byla ochrana zdraví zaměstnanců, úspora finančních prostředků a  v  neposlední 

řadě zajištění základní péče o travnaté plochy v Sokolově. Vše se opět do normálu vrátilo po 

zrušení nouzového stavu. 

 

Cena za svoz komunálního odpadu 

 

   Obyvatelé Sokolova mohli počítat s tím, že až do konce roku zůstala cena za svoz komunál-

ního odpadu na původní úrovni a nezvýší se. A to i přes skutečnost, že se poplatky za tuto služ-

bu naposledy upravovaly počátkem roku 2012 a od té doby náklady za svoz odpadu výrazně 

vzrostly. I když se původně s úpravou ceny letos počítalo, rada města zdražení „stopla“ s tím, 

že tak uleví občanům v komplikované „koronavirové“ době. Společnost SOTES Sokolov spol. 

s r.o. požadovala úpravu za svoz komunálního odpadu kvůli navyšování cen za uložení odpadu 

na skládku v roce 2020 asi o deset procent. Ostatním subjektům již byly ceny navýšeny v loň-

ském roce. Teď mělo dojít k úpravě ceny i pro obyvatele o zhruba 15 procent. K tomu nakonec 

po rozhodnutí rady ale nedošlo. Město v letošním roce platilo za uložení odpadu na skládku 

platit více a občanů se to nedotklo. 

 

Třídění kovů v kontejnerech na plast 

 

   Obyvatelé města Sokolov mohli od října vhazovat do žlutých kontejnerů určených na plast 

a nápojové kartony také drobný kovový odpad. Společnost SOTES je nově začala svážet spo-

lečně právě s nápojovými kartony a plasty. Během října byly všechny kontejnery na plast ozna-

čeny novými samolepkami s upozorněním, že do nich patří rovněž drobné kovy. 

 

VI. Bezpečnost a prevence 

Nová služebna městské policie 

  Novou služebnu umístěnou přímo v  nádražní budově dostala k dispozici Městská policie 

v  Sokolově. Využívat ji budou ale nejen strážníci, ale zázemí tady najdou i příslušníci Policie 

ČR. Na služebnu, označenou jako kontaktní místo MP, může v určenou dobu přijít také 

veřejnost, a  to vždy ve středu v  době od 15 do 17 hodin. Od otevření služebny si vedení města 
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slibuje, že přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí v  části Sokolova sousedící s nádražím, která je 

lidmi vnímána jako problematická. Zajistit služebnu se podařilo městu a městské policii po 

jednáních se státním podnikem Správa železnic. Za symbolické nájemné mohou ochránci 

zákona a pořádku využívat místnost v prvním patře nádražní budovy, kde mají k dispozici 

základní vybavení pro výkon služby. Otevření služebny uvítali také zástupci Správy železnice, 

kteří to považují za pozitivní krok ke zvýšení bezpečí v nádražní budově. 

Divoká prasata zastavil odstřel 

 

   Již v minulém roce byl hlášený enormní výskyt divokých prasat na území města. To zkusilo 

černou zvěř vyhnat pomocí chemických prostředků i elektronických odpuzovačů, ale marně. 

Nakonec ke slovu přišel odstřel na vybraných místech v katastru města za předem stanovených 

podmínek, kdy bezpečnost byla prioritní. V Sokolově se před odstřelem pohybovalo až kolem 

osmi desítek divokých prasat. Působila statisícové škody a lidé se báli. Město proto ve 

spolupráci s majitelem honitby přistoupilo k odstřelu divočáků. Odstřeleno bylo přibližně 

dvacet prasat a nastal klid. Potvrzovalo to i mnohem méně hlášených prasat městské policii. 

Další asi stovku zvířat skolili lovci v honitbě Sokolovské uhelné, která těsně přiléhá k městu. U 

Bukovan pak padlo dalších 14 kusů. 
 
Kontroly psů 

 

   Sokolov patří mezi několik měst v České republice, která jako první přišla před několika lety 

s vyhláškou ukládající majitelům psů, aby je označili čipem. Strážníci tuto povinnost začali 

kontrolovat a v kontrolách v letošním roce pokračovali, nikoliv však v souvislosti s novelou 

veterinárního zákona. Ta je platná od 1. ledna letošního roku a říká, že povinné očkování psa 

proti vzteklině je platné jen v případě označení psa mikročipem. Kontroly jsou od letoška v 

Sokolově primárně zaměřeny nikoliv na to, zda má pes čip, ale na dodržování povinnosti 

chovatele přihlásit zvíře do evidence městského úřadu.  Za nedodržení nové městské obecně 

závazné vyhlášky o evidenci označených psů a jejich chovatelů mohou udělit strážníci pokutu. 

Podle některých poznatků městské policie se Sokolov stává jakýmsi odkladištěm nechtěných 

psů pro jejich majitele z okolí. Ročně strážníci odchytí kolem 150 bezprizorních zvířat. Město 

se už před časem snažilo iniciovat vytvoření jakéhosi centrálního útulku pro celý region a ke 

spolupráci vyzvalo okolní obce. Nakonec ve své iniciativě zůstalo samo a investuje do 

Záchytného zařízení Vránov. 
 

Ocenění asistentů prevence kriminality a nové vybavení 

 

   Městské policii v Sokolově pomáhá v současnosti několik asistentů prevence kriminality 

(APK). Asistenti přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku a provádějí dohled nad 

dodržením vyhlášek města v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, a to převážně v sociálně 

vyloučených lokalitách města. S těmi nejlepšími se každoročně setkává vedení města, aby jim 

poděkovalo za práci. Tentokrát to byli asistenti Josef Turko a Jiří Balog, kteří se setkali se 

starostkou Renatou Oulehlovou a místostarostou Janem Pickou. S asistenty prevence 

kriminality má město Sokolov dlouhodobé zkušenosti. Na městské policii byli poprvé 

zaměstnáni v roce 2012.  Asistenti pomáhali strážníkům, policistům i samosprávě města přenést 

informace do těchto míst a také odtud získat potřebné údaje. 

  Od léta byli také asistenti kromě stávajících čtyř kol vybaveni dvěma novými elektrokoly, 

každé za 40 000,- Kč. Elektrokola pro asistenty byla koupena díky dotacím v  rámci projektu 

Zapojování osob ze sociálně vyloučených lokalit do práce bezpečnostních složek v Sokolově. 
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Asistenti prevence kriminality je využijí při své činnosti především v sociálně vyloučených 

lokalitách v katastrálním území města Sokolov. 
 

Nový velitel městské policie 

 

  Velitelem Městské policie Sokolov se stal od 14. května Mgr. Radek Neděla. Na tomto místě 

vystřídal Bc. Petra Procházku. Nový velitel sokolovských strážníků Mgr. Radek Neděla působil 

od roku 1990 u Policie ČR, kde prošel řadu míst a funkcí. Kromě jiného pracoval 14 let u 

služby kriminální policie a vyšetřování. Od roku 2007 až do letoška působil jako vedoucí 

obvodního oddělení Policie ČR Sokolov – venkov. 

 

Kontrola dětských hřišť městskými strážníky 

 

   Městská policie Sokolov se věnovala od středy 3. června letošní kontrole dětských hřišť, na 

kterých za pomoci detektoru kovu prohledávala pískoviště a  prostory pod některými herními 

prvky. A to s cílem vyhledat jehly od použitých injekčních stříkaček, ostré kovové, ale i  jiné 

nebezpečné předměty, o které by se mohly děti poranit. Strážníkům při kontrolách pomáhali 

asistenti prevence kriminality. Souběžně s  kontrolou pískovišť probíhala rovněž vizuální 

kontrola okolí hřišť se stejným cílem, a  zároveň byla prováděna i  kontrola technického stavu 

jednotlivých herních prvků. Celkem bylo v  průběhu jednoho týdne zkontrolováno 23 dětských 

hřišť. Každoroční kontrola byla naplánovaná v rámci celorepublikové preventivní akce Jehla. 

 

Národní protidrogová koordinátorka v Sokolově 

 

   V srpnu navštívila na pozvání starostky Renaty Oulehlové město národní protidrogová 

koordinátorka Jarmila Vedralová. Drogovou problematiku vnímá veřejnost zvláště citlivě. 

Užívání drog bylo vyhodnoceno jednoznačně jako nejcitlivější problém u zkoumaného vzorku 

obyvatel v  Průzkumu pocitu bezpečí občanů města Sokolov. Výjimečný host se proto zúčastnil 

koordinační porady, kterou pořádá pravidelně město se složkami Integrovaného záchranného 

systému. Diskutovalo se také o  bezdomovcích či obchodu s chudobou a jak se mu snaží město 

čelit prostřednictvím takzvaných bezdoplatkových zón. Opomenuto samozřejmě nebylo ani to 

nejdůležitější, čím se Jarmila Vedralová zabývá, a  to problematika spojená s prodejem 

a užíváním drog nebo jiných návykových látek. Starostka se společně s Jarmilou Vedralovou 

vypravila i na krátkou prohlídku Sokolova a zamířili například do takzvané sociálně vyloučené 

oblasti u  nádraží. Následovala cesta do Křižíkovy a Heyrovského ulice, nechyběla ani ukázka 

stavby pobytového zařízení pro seniory „Čtyřka“. Závěr návštěvy protidrogové koordinátorky 

ve městě patřil prohlídce kontaktního centra obecně prospěšné společnosti Kotec v ulici M. 

Majerové. 
 

Stánek městských strážníků u nádraží 

 

  Pokud chtěli občané představitelům města říci pěkně „naživo“, co si myslí o  pořádku 

a bezpečnosti v Sokolově, měli k tomu opět v srpnu jedinečnou možnost u dopravního 

terminálu v  Nádražní ulici. Společný stánek městské policie tu pro ně byl k dispozici téměř 

dvě hodiny, nechyběli okrskoví strážníci a asistenti prevence kriminality i  policisté. Za vedení 

radnice si přišel vyslechnout názor obyvatel města místostarosta Jan Picka. Setkání občanů 

s  bezpečnostními složkami města a  zástupci radnice už má v  Sokolově tradici, v  loňském 

roce se jich konalo hned několik. 
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Výsledky průzkumu Agentury pro sociální začleňování 

  Státní Agentura pro sociální začleňování představila v září vedení města a  zástupcům 

bezpečnostních složek výsledky pilotního průzkumu, který v  Sokolově provedla od srpna 2019 

do ledna 2020. Cílem šetření bylo zmapovat latentní kriminalitu, pocit bezpečí a  viktimizaci 

u  obyvatel sociálně vyloučených lokalit Sokolova a  obyvatel žijící mimo sociálně vyloučené 

lokality. V rámci výzkumu bylo vyplněno 339 dotazníků s obyvateli města Sokolov. Otázky se 

týkaly nákladů na bydlení, finančních možností, kriminality, možností stěhování či 

sousedských vztahů. Průzkum považuje vedení města za velmi přínosný, protože přinesl řadu 

nových informací a  také potvrdil některé domněnky. Je pro město základním materiálem pro 

vypracování dalších dílčích akčních plánů. 

 

Zastupitelé v ulicích spolu se strážníky 

 

   Doplnit hlídky strážníků městské policie o  členy sokolovského zastupitelstva, kteří si tak 

budou moci udělat podrobnější představu, jaký je aktuální stav v dodržování pořádku 

a  městských vyhlášek ze strany občanů. Takový byl záměr jedné z  dlouhodobých akcí 

připravených v  rámci projektu Bezpečné město. Do společných hlídek se letos přihlásilo 

několik zastupitelů, zvolených pro období 2018 až 2022. A počátkem září se na premiérovou 

pochůzku vypravili první dva. Strážnici Petru Bartošovou, do jejíhož okrsku patří i sídliště 

Vítězná, provázeli místostarosta Jan Picka a zastupitel Ondřej Štych. Do společných hlídek se 

kromě Jana Picky a  Ondřeje Štycha přihlásili ještě Tereza Zykánová, Petr Krása, Martin Grech 

a  Erik Klimeš. Počítají s tím, že strážníky a policisty, kteří budou rovněž součástí společných 

hlídek, doprovodí i  do problémových lokalit v  Sokolově, které obyvatelé města označili 

v  průzkumu pocitu bezpečí jako rizikové. 

VII. Kulturní život ve městě 

    Kultura byla po valnou část roku 2020 v zajetí protiepidemických opatření, která naprostou 

většinu kulturních akcí nedovolovala. Přesto především díky domu kultury se uskutečnila řada 

akcí v on-line prostoru, především besed, přednášek či talk-show. Do virtuálního prostoru se 

přesunuly i přednášky a vlastně i expozice sokolovského muzea. Většího uvolnění, a tím i 

kulturních akcí, se občané dočkali v průběhu léta, s příchodem podzimu a nové vlny pandemie 

však uvolnění skončilo. 

  Městský dům kultury Sokolov 

   V únoru, ještě před příchodem první pandemické vlny, přichystal MDK tradiční 

reprezentativní ples města. Hlavní taneční parket byl klasicky ve Velkém sále a vše bylo 

skutečně ve stylu královského bálu. Moderoval filmový princ Jan Čenský a vystoupili 

například Marie Rottrová, Magda Malá, Petr Němec, Mirákl, Anfas a další. V Hudebním klubu 

doprovázely hovory tóny klavíru a v Herně se mohli návštěvníci bavit při klasické diskotéce. 

Zimní zahrada nabídla melodie osvědčeného Dua H2O a v pozdějších hodinách diskotéku s 

Davidem Smržem. Hosté se mohli usadit i v Malém sále či na Loutkové scéně a stejně jako loni 

v oblíbeném sokolovském pubu Dole v Dole, kde si mohli poslechnout ForteBand J. P. Š. 

Výzdoba velkého sálu vás přenese na opravdový královský bál. Z plesů se stihl uskutečnit ještě 

ples Policie ČR. 
   V březnu se však již kultura musela přesunout do on-line prostoru, avšak jak se říká, 

neusnula. Zatímco Velký a následně i Malý sál se stal místem, kde se rozezněly zvuky šicích 

strojů, řezaček, žehliček, místem, kde z pod rukou na 30 dobrovolnic vznikaly roušky, které se 

distribuovaly do škol, nemocnic, služeb atd., tak pod heslem Horňák žije! Se na 
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facebookovém profilu MDK uskutečnila řada besed a vystoupení. Na konci března tak diváky, 

kteří se sami před internet mohli zapojit, bavil zpěvák a herec Vladimír Hron a 4. dubna 

pobavil imitátor Petr Martinák, s nímž si povídal místostarosta Sokolova Jan Picka a hudební 

doprovod zajistilo Duo H2O. Jen o týden později si coby třetího covidového hosta do online 

streamingu pozval sokolovský městský dům kultury známou muzikálovou zpěvačku Míšu 

Noskovou, její vystoupení moderoval Jan Onder. Již čtvrtý sobotní večer ve společnosti hvězd s 

názvem Horňák žije se konal 18. dubna. Tentokrát pozvání přijali ultramaratonec Miloš Škorpil 

a jeho manželka, osobní trenérka a výživová poradkyně Dana Škorpilová. Diváci se dozvěděli, 

jak zvládá karanténní stav pár milovníků pohybu a zdravého životního stylu. Vedle nich zasedl 

sokolovský historik a ředitel Muzea Sokolov Michael Rund, jenž promluvil o historii epidemií 

a pandemií na Sokolovsku. O hudbu se postarala mladá a talentovaná Lucie Večeřová, 

finalistka pořadu The Voice Česko Slovensko 2019. MDK se zároveň rozhodl tento díl věnovat 

malému Adámkovi Chramostovi, ročnímu chlapečkovi, který trpí vzácným onemocněním 

spinální muskulární atrofie. Jeho nadějí bylo podstoupit nákladnou léčbu s názvem zolgensma, 

na kterou se jeho rodiče snažily vybrat potřebnou částku. Také další díl byl Adámkovi věnován. 

25. dubna do MDK zavítala hvězdná sestava. Tentokrát pozvání přijali režisér, spisovatel, 

scénárista, Osobnost města Sokolova Rudolf Havlík, oblíbený filmový, divadelní a televizní 

herec Jiří Langmajer a jeho manželka - herečka a moderátorka a také sokolovská rodačka Adéla 

Gondíková. Řeč byla zejména o zcela novém filmu Bábovky, který Rudolf režíroval a Jiří 

odehrál. O hudební stránku se postarala mladá zpěvačka s obrovským rozsahem Zuzana 

Vovsová. 2. května bavili diváky karlovarský rodák, nenapodobitelný zpěvák, textař a fotograf 

Dan Bárta a po jeho boku se objevil kronikář, historik a gymnaziální pedagog, Vladimír 

Bružeňák společně se současným trenérem juniorské reprezentace Karlem Mlejnkem. 10. 

dubna pak i jako poděkování záchranářům a všem složkám IZS proběhlo on-line vysílání ve 

dvou blocích. Předělem mezi nimi bylo právě poděkování zástupců města nejenom složkám 

Integrovaného záchranného systému, ale také dalším lidem, kteří pomáhali v boji proti 

koronaviru. V pořadu se opět objevila zpěvačka Míša Nosková, dále zpěvák Otto Teuber a 

další. 
   V létě došlo ke značnému volnění situace, ovšem tradiční série akcí s názvem Hurá prázdniny 

se tentokrát kvůli nejasné situaci a nutnosti dlouhých příprav nekonala. Jednou z mála větších 

letních akcí tak byla akce Koupák jede a první větší koncert po jarní uzávěře. Koncert zpěváka 

Pokáče navštívilo 715 lidí.  Nadšení mezi návštěvníky vyvolal první ročník Food festivalu, 

který se 25. července odehrál v okolí místního zámku. Desítky stánků s jídlem i pitím a 

zajímavý program přitáhly velkou pozornost nejen místních. Koupit si zde mohli výrobky 

tradiční i například výrobky indické, mongolské či vietnamské kuchyně. Představily se také 

zdejší pivovary a vinařství se svou nabídkou. K poslechu hrál dýdžej a nechyběla i živá hudba. 

K večeru se ještě odehrály dva koncerty, Těžko soudit motýla a Funky Monks. Poté se odehrála 

tzv. noc Pecha Kucha – povídání o úspěších lidí, kteří prezentovali sami sebe. 
   Další velkou prázdninovou akcí byly druhé Sokolovské slavnosti vína, jež měly loni první, a 

úspěšný ročník. Konaly se v sobotu 8. srpna a zavítaly na ni stovky lidí. Na akci přijeli téměř 

dvě desítky vinařů z Moravy a Čech. Výbornou atmosféru nepokazilo ani tropické parno, 

pořadatelé akce (MDK a město) mysleli i na to, jak návštěvníky slavností osvěžit. V zámeckém 

parku byla k dispozici velká fontána a nechyběly ani nafukovací bazénky, nádvoří zámku bylo 

pravidelně skrápěno vodní mlhou, která vzduch příjemně ochladila. Oproti loňsku přibylo 

stánků, které tak byly k dispozici i v parku před zámkem, o tu správnou vinařskou pohodu se 

postarala cimbálová muzika i sami "ochutnávači" vín. Kdo měl zájem, mohl vyplnit degustační 

lístek. Za účast poděkovali všem vinařům starostka Renata Oulehlová s ředitelem MDK 

Ladislavem Sedláčkem a předali jim pamětní listy. 
   Tečkou za létem byly dvě kulturní akce konané poslední dva prázdninové víkendy. Prvním 

byla taneční Oldies Disco zábava pod širým nebem na koupališti Michal, kterou rozjely Kroky 
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Michala Davida, na něž navázal za doprovodu světelné show DJ Miro Novy (akce byla součástí 

zmíněné akce Koupák jede). Poslední srpnový víkend se přesunulo filmové plátno i plánované 

filmy z koupaliště Michal do zámeckého parku k zámku. Na pátek 28. srpna byla připravena 

česká komedie Petra Kolečka z volejbalového prostředí s výstižným názvem Přes prsty, sobotní 

promítání potěšilo děti s filmem Ježek Sonic. 

    Omezení zasáhla na počátku září i největší městskou akci, tedy Den horníků. Oslavy se 

přesunuly z náměstí Budovatelů, přilehlých ulic a parku do areálu Sokolovské bytové. Tady se 

postupně uskutečnily koncerty kapel Laura a její tygři, The Backwards (World Beatles Show), 

Turbo a Jelen. Zachován byl také populární Barevný běh 2020, jenž startoval na Starém 

náměstí. Konaly se také vernisáže několika výstav (Výročí Karlovarského kraje, Armáda ČR a 

Z dějin sokolovských Židů) ve vestibulu Hornického domu. Ostatní původně plánovaný 

program Dne horníků, například ukázky práce složek IZS nebo Den národnostních menši a 

dopolední akce na náměstí Budovatel, se bohužel zrušily. Na program v areálu Sokolovské 

bytové bylo nutno zakoupit vstupenku za 200 korun. 

   Na podzim nejen kulturu zasáhla další vlna pandemie, a tak se opět rozjely on-line akce 

s názvem Horňák žije! A v tomto duchu se bohužel nesly i oslavy Adventu a Vánoc. Kvůli 

vládním opatřením byly zrušeny všechny adventní koncerty v Klášterním kostele, Koncert 

Hudby Hradní stráže a Policie ČR i vánoční koncert muzikálových melodií. Zrušeny byly i 

plánované koncerty Václava Neckáře, Janka Ledeckého, ASPM J. Spáleného a V. Merty. 

Rozsvěcení vánočního stromu se uskutečnilo za bezpečnostních opatření a v omezené míře na 

náměstí Budovatelů, adventní koncerty pak pouze z balkonu budovy MDK. Přes všechna tato 

omezení byl i program „ z balkonu“ velice kvalitní. V rámci adventu tak vystoupili Roháči z 

Lokte, Bád Boys z Karlových Varů, zpěvačky Irena Budweisserová a Pavlína Jíšová. Jako 

zpestření a v omezené míře vystoupili na náměstí i čertovské masky. Tyto programy byly 

přenášeny současně jako live stream. 

   Protivirová opatření samozřejmě zasáhla i divadelní scénu. V MDK se za celý rok 

uskutečnilo jen 8 divadelních představení, které navštívilo 2 684 diváků (v roce předešlém to 

bylo 23 představení). 25. ledna se tak například ještě uskutečnilo hudební představení s názvem 

SALOME – písně Karla Kryla v symfonických úpravách, které představil Karlovarský 

symfonický orchestr se zpěvákem Pavlem Baťkem a o dva dny později pak představení 

Divadla Radka Brzobohatého, které k nám zavítalo s kusem od Marca Camolettiho Přísně 

tajné, aneb za vším hledej ženu. Následně byla všechna divadelní představení zrušena. Až 

v září, se po částečném uvolnění, mohla konat slavná sokolovská Čurda, tedy přehlídka 

amatérských divadel, letos se jednalo o již 18. ročník. Cenu Františka Zborníka, jíž byla Velká 

Sokolovská čurda, převzal Jakub Klíma za roli pošťáka Mr. Burtona ve hře Adresát neznámý v 

nastudování Divadla JakoHost Plzeň. Ze Zlatého vrtíka Vaška Junka za tvůrčí přístup ke 

scénografii se mohl radovat soubor Divadla M + M Hranice, který v Sokolově uvedl pohádku 

Čertí nadílení. Ozvěny Sokolovské čurdy neboli certifikát na večerní představení v 

sokolovském divadle pak získala hra Do zdi v nastudování amatérskými herci z Divadla Exil 

Pardubice. V programu bylo letos pět představení, ale divadlo ze Zábřehu se nakonec z 

technických důvodů nezúčastnilo. 

  Podobně na tom byly i výstavy v klášteře sv. Antonína Paduánského.  Z plánovaných 

výstav se tak podařilo uskutečnit pouze 3 výstavy, neproběhla ani tradiční letní regionální 

výstava (avšak z jiného důvodu, neboť klášterní kostel suploval v letních měsících 

rekonstruovanou pohřební síň a v kostele se konaly smuteční obřady). Výstavní program v roce 

2020 zajišťoval pro MDK kurátor Josef Vomáčka, poslední výstavu pak přímo MDK, neboť 

pan Vomáčka vážně onemocněl. V únoru tak proběhla výstava s názvem Vary v Sokolově, kde 

se jednalo se o prezentaci sedmi současných umělců vyvěrajících z karlovarského regionu. Svá 

díla zde představili karlovarský malíř, keramik a pábitel Václav Balšán, zkušená malířka s 
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jasným názorem na a krajinu život v ní Varvara Divišová, keramik designér, tvůrce porcelánu, 

absolvent Umprum v Praze Jiří Kožíšek, tvůrkyně porcelánových artefaktů, malířka, designérka 

a pedagožka Lenka Sárová Malíská, keramik, malíř krajinář  Jan Samec, malířka zdánlivě 

prostých motivů Anna Vančátova a akademický sochař Ivan Tlustý. Březnová výstava Michala 

Nápravníka s názvem Dno obrazu byla před koncem uzavřena. V září se ještě uskutečnila 

výstava Romana Trabury a tím výstavní program bohužel skončil. 

   Opatření se výrazně dotkla i 3D Kina Alfa. Hlavní činností kina v roce 2020 bylo promítání, 

které bylo po zkušenostech z předchozích let zachováno na projekce dvou filmů ve všední dny 

a na rozšířený víkendový a sváteční provoz. Ten začínal vždy v 11 hodin a končil posledním 

filmem ve 21 hodin. Projekcí bylo tak realizováno pět až šest denně, ovšem v době vládních 

opatření bylo promítání pozastaveno. Součástí kina je i Filmový klub. Fanoušci měli ve 

Filmovém klubu v nabídce celkem 49 projekcí, které navštívilo 1086 diváků. Návštěvností byl 

úspěšný také klubový filmový víkend, na který se dostavilo bez mála 200 diváků.  Od počátku 

dubna se promítání přesunulo do virtuálního prostoru a na konci dubna začal fungovat nový 

projekt, jak diváky seznámit s filmovými novinkami, a sice autokino, které začalo promítat na 

parkovišti u koupaliště Michal. 

   MFF Karlovy Vary letos bohužel kvůli koronavirové situace neproběhl, ovšem festivalové 

filmy si cestu na filmová plátna našly, a to přes portál naše/vaše 4K 3D Kino Alfa. Promítání 

festivalových filmů probíhalo v kině od 3. do 11. července. Divákům byla nabídnuta filmová 

atmosféra nejen díky šestnácti filmům, ale především také díky ojedinělé výzdobě včetně 

červeného koberce. Po tom se prošlo během tohoto týdne přes 200 diváků. 

  Připraveno pro diváky bylo i několik besed spojených s premiérami filmů. K premiéře velmi 

očekávaného dokument V síti byli přizváni pracovníci Police České republiky, kteří se zabývají 

právě tématikou spojenou s tímto dokumentem. V červnu se v kině symbolicky děkovalo 

složkám záchranného systému, kde byl pozvaným návštěvníkům promítán český film 3Bobule. 

Nebylo to ale promítání obyčejné, protože každý divák měl k dispozici ochutnávku vína z 

rodinného vinařství Vican, které bylo zároveň producentem filmu. S ochutnávkou byla také 

spojena beseda k filmu s tvůrci tohoto snímku a hercem Kryštofem Hádkem. V duchu veselejší 

nálady se nesla jedna z dalších námi organizovaných besed, tentokrát ve spojení s Exklusivní 

předpremiérou filmu Bábovky. Pozváni do kina totiž přijali herci a tvůrci této úspěšné české 

komedie. Diváci si tak mohli po promítání popovídat se sokolovským rodákem a režisérem 

Rudolfem Havlíkem, scénáristkou a spisovatelkou Radkou Třeštíkovou a herečkou Janou 

Plodkovou. Kinosál si také v roce 2020 poprvé vyzkoušel Livestream a to dokonce s 

charitativní tematikou. Během celého vysílání totiž probíhala dražba nejrůznějších filmových 

předmětů, jejíž výtěžek byl věnován na konto „Adámkova cesta“. Večerní živé vysílání svou 

návštěvou poctili Rudolf Havlík, Jiří Langmajer a Adéla Gondíková. Příjemné povídání 

doplnila také sokolovská zpěvačka Zuzana Vovsová. 

 

   Řada akcí se uskutečnila v i Alfa Music Clubu. Tento multižánrový klub v roce 2020 

pokračoval v režii nájemců v nejrůznějších akcích. Nechyběly tedy večery Slam poetry, 

Taneční večery pro seniory, divadla, filmové projekce a také hudební koncerty. V provozu bylo 

během celého roku i nadále nahrávací studio. Ke konci roku se po vzájemné dohodě rozhodli 

nájemci s pronajímatelem na ukončení nájemní smlouvy těchto prostor. Od nového roku 2021 

tedy zůstává prostor Alfa clubu ve správě Městského domu kultury Sokolov. V roce 2020 se i 

přes nepřízeň odehrála v prostorách klubu řada akcí, ať již to bylo v lednu Tříkrálové 

muzicírování, vystoupení skupiny NEBOJ TOUR David Stypka & Bandjeez či Erotic Slam 

Poetry v únoru. V březnu se pak uskutečnila akce s názvem Neberte drogy, nebo si drogy 

vezmou vás, která byla jako preventivní připravena ve spolupráci s městskou policií. Poté se 

music club odmlčel, avšak v květnu došlo k oživení akcí s názvem Restart Alfa Music Clubu.  

Restart zahájili mladí zpěváci z Kraslic pod vedením Ivety I. Poslední. Zazpívala Lucie 
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Večeřová ze Sokolova, jako host vystoupila Kateřina Herčíková, lektorka muzikálového 

herectví, herečka a zpěvačka. Na závěr programu vystoupila sokolovská kapela Jedním vrzem, 

která hraje folk-country-spirituály. 

  Městská knihovna Sokolov   

  Městkou knihovnu v roce 2020 podobně jakož i jiné podobné instituce zasáhla vlna vládních 

protiepidemických opatření. Na základě rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu v ČR 

všechny knihovny 13. března uzavřely svůj provoz pro veřejnost. Znovu se otevřely 

v omezeném režimu 27. dubna. K úplnému uzavření knihovny došlo opět 22. října  

a otevřelo se 3. prosince. Od 18. prosince byla možnost vypůjčení knih přes výdejní okénko. 

Od 28. prosince bylo opět zcela zavřeno. 

   Poněkud také poklesl počet registrovaných čtenářů, na 2006, z toho bylo 499 dětí. 

Návštěvníků knihovny a několika možných akcích bylo celkem 26 548, tedy o zhruba 13 000 

méně než v roce minulém. V oddělení pro dospělé bylo registrováno 1 507 čtenářů, kteří si 

vypůjčili 44 515 knih. Konalo se 65 akcí, kterých se účastnilo 1 015 návštěvníků. V oddělení 

pro děti bylo registrováno 499 čtenářů, kteří si vypůjčili 6 118 knih. Konalo se 176 akcí, 

kterých se účastnilo 3 313 návštěvníků. V roce 2020 byl realizován rozvoz knih zdravotně 

znevýhodněným občanům města. Služeb využívalo 10 čtenářů, během 5 rozvozů bylo půjčeno 

733 knih. 

   Největší událostí roku 2020 pro místní knihovnu bylo otevření nových prostor na Starém 

náměstí. Knihovna byla slavnostně otevřena pro veřejnost 1. září po zhruba 18 měsících od 

zahájení prací na celkové rekonstrukci a přestavbě dvou starých budov. Celkové náklady na 

vybudování knihovny včetně pořízení vybavení vyšly město, jež akci financovalo ze svého 

rozpočtu, přibližně na 46 milionů korun. Od umístění knihovny na Starém náměstí si město 

slibovalo kromě jiného i oživení této části města. V prvním patře nové knihovny je oddělení 

pro dospělé čtenáře. Ve druhém patře vzniklo oddělení pro děti. V přízemí najdou návštěvníci 

čítárnu a přednáškové sály na pořádání akcí pro veřejnost. Bývalá knihovna v zámku neměla 

bezbariérový přístup a do oddělení pro dospělé čtenáře se muselo šplhat po strmém schodišti. 

Nedostatečné byly také skladovací prostory. Například u knížek pro dospělé se dostala do 

volného výběru sotva polovina z fondu. To vše se nyní s novou budovou zásadně změnilo, a to 

k lepšímu. Knihovna v zámku ukončila provoz v závěru června. Ještě předtím vyzvala své 

čtenáře, aby se na celý červenec i srpen zásobili knihami s tím, že knihy mohou mít až koncem 

září. Tedy v podstatě na tři měsíce bez sankce za pozdní vrácení. Lidé na výzvu zareagovali a si 

vypůjčili hodně knížek, aby ušetřili práci při stěhování. V týdnu od 27. července pak začala 

jedna ze závěrečných etap před otevřením – stěhování knih ze sokolovského zámku. Z bývalé 

knihovny se na Staré náměstí přestěhovalo kolem 100 000 svazků. 

   Obecně se však knihovně, stejně jako celé kultuře, vlivem protiepidemických opatření příliš 

nedařilo. Po tzv. lockdownu v březnu usedly knihovnice, podobně jako pracovníci MDK, k 

šicím strojům a pustily se do výroby ochranných roušek, kterých nebylo dost. Městu jich 

dodaly několik desítek a lidé je mohli najít mezi dalšími před radnicí na městském 

"rouškovníku". Knihovna se k částečnému provozu vrátila až koncem dubna, ovšem zrušila 

veškeré akce a omezila provozní dobu. V provozu byla oddělení pro dospělé čtenáře a pro děti 

a mládež včetně čítárny a otevřela se rovněž pobočka knihovny pro děti a mládež ve 

Slavíčkově ulici na sídlišti Michal. Návštěvníci knihovny se museli obejít bez internetových 

služeb a bez prezenčního půjčování novin a časopisů. 

  Uvolnění v létě pak alespoň do určité míry některé akce umožnilo. Městská knihovna tak 

mohla připravit příměstský tábor a zvolila pro něj skutečně netradiční formu. Určený byl pro 

děti a pro lidi s mentálním znevýhodněním, téma pětidenního tábora bylo „Najdi v sobě svého 

hrdinu“. Jeho základnou se stala pobočka knihovny pro děti a mládež ve Slavíčkově ulici, kde 

se konal od 20. do 24. července. Knihovna při jeho pořádání spolupracovala se sokolovským 
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Denním centrem Mateřídouška. Tábor finančně podpořilo ministerstvo kultury. Projekt měl za 

cíl propojit svět mentálně znevýhodněných spoluobčanů a dětí měl napomoci oběma skupinám 

lépe si navzájem porozumět. Některé ze soutěží a her si vyzkoušeli při návštěvě tábora i 

starostka Renata Oulehlová a místostarosta Jan Picka. 

 

    Během roku se v prostorách knihovny uskutečnily celkem čtyři přednášky s regionální 

tematikou. V únoru představil Daniel Švec „50. léta očima nejen „západních“ letců“, v březnu 

Jiří Brabec „Květena Soosu“, v červnu Petr Rojík „Hornickou Přebuz“ a v září kronikář 

Vladimír Bružeňák se studenty badatelského kroužku „Zmizelé sousedy ze Sokolova“. Další 

přednášky měly témata cestovatelská (celkem 5). V lednu ukázal Petr Blahuš zájemcům krásy 

Podkarpatské Rusi, taktéž v lednu Vladimír Váchal Severní Koreu, v únoru Tomáš Kubeš 

Černobyl, v září opět Petr Blahuš Skotsko a v září uzavřel tento typ přednášek Jiří Kalát o 

Teistpidi Saaremaa (Estonsko). Dvakrát se se svými příznivci setkal při filosofické debatě Petr 

Kašpar a taktéž dvakrát si zájemci vyslechli besedu o zajímavých knihách. Celkem osmkrát se 

také zájemci setkali na cyklu besed o alternativním životním stylu. 

      Několik akcí proběhlo také pro naše nejmenší. Bohužel jen třikrát proběhlo Vyrábění pro 

šikulky, pouze jednou Čteme dětem a také jen jednou kreativní víkendový seminář, tentokrát to 

byl výtvarný seminář s malířem a ilustrátorem Adolfem Dudkem. Ve spolupráci s Klubem 

deskových her při MDK Sokolov knihovna pořádala sobotní herní dny, v roce 2020 se konaly 

tři a zúčastnilo se 42 zájemců. Několik zajímavých akcí proběhlo i na pobočce ve Slavíčkově 

ulici. 

   Pro seniory se uskutečnilo celkem pět workshopů, Háčkování ze středu, Lucernička ze 

špachtliček, Krabička na maličkosti, Dekorace na konec léta a Zdobení kraslic voskovkami. 

Dvakrát proběhlo čtení pro seniory a také dvakrát angličtina pro seniory. Další setkání byla 

zrušena. 

 

Muzeum Sokolov 

  I sokolovské muzeum se potýkalo s dopady vládních nařízení kvůli pandemii koronaviru. Řa-

da akcí byla omezena či zrušena, případně se přesunula do virtuálního prostoru, který ředitel 

muzea Michael Rund prováděl zejména přes sociální sítě. Jednalo se zejména o umožnění vir-

tuální prohlídky stálých i dočasných expozic. Z důvodu opatření byly otevřeny zámecké sklepy 

s expozicí Sokolovského pokladu, geologie a archeologie až od 1. června. V zimní zahradě so-

kolovského zámku také proběhl neúplný jarní a podzimní přednáškový cyklus. V náhradním 

zářijovém termínu proběhla Muzejní noc. S velkým zájmem veřejnosti se opět setkal i druhý 

ročník sokolovského vinobraní na nádvoří zámku, který proběhl ve spolupráci s MDK Sokolov. 

Návštěvnost sokolovské pobočky byla 7 815 návštěvníků a další akce muzea navštívilo 3 306 

osob. 

   V letních měsících byla nově natřena část exponátů vystavených v areálu pobočky v Krásně a 

došlo k drobným úpravám ve stálých expozicích. Proběhla také výmalba výstavního sálu v 1. 

patře budovy trafostanice a v závěru roku došlo k opravě elektroinstalace a výměně osvětlení v 

hlavní budově muzea. Návštěvnost v této pobočce dosáhla čísla 9017 návštěvníků. 

   Pobočku v Jáchymově navštívilo v průběhu roku 13 502 návštěvníků a muselo se objednávat 

dlouho dopředu. Důl Jeroným navštívilo mezi 13. 5 - 12. 10 rekordních 7 978 návštěvníků. 

   V roce 2020 navštívilo pobočky muzea a jeho aktivity celkem 41 618 návštěvníků. V ná-

vštěvnosti nejsou započítány statistiky QR kódů Geoparku – 111 430 přečtení a dále návštěv-

nosti infocenter Geoparku v Dole Jeroným a Štole č. 1 a on-line přednášky a další aktivity na 

sociálních sítích. 

   Významným bodem pro budoucnost sokolovského muzea se v roce 2020 ukázalo stěhování 

městské knihovny ze zámeckých prostor, které budou do budoucna využity pro rozšíření muze-
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ální expozice. Místnosti, kde byly kanceláře knihovny, budou částečně využity pro expozici a 

částečně jako depozitáře. Uvažuje se zde jak nad expozicí přírody Sokolovska, tak i nad mož-

ností zrenovovat další zámecké interiéry, případně jakýsi průřez dvacátým stoletím v retro sty-

lu. Jako prostor pro depozitáře se počítá i s uvolněnými prostory v ředitelství muzea  po muzej-

ní knihovně. Barokní domek, který je mimo objekt zámku, bude možno přebudovat částečně na 

depozitární prostory a částečně ho využít jako komerční ubytovací apartmán. Vše je však otáz-

kou času a financí. 

   Přes omezení se podařilo muzeu uskutečnit několik výstav. V lednu končila výstava „Vše 

plyne“ Drahomíry Němcové Jandové, v únoru pak autorská výstava samotného muzea s ná-

zvem „Pojďme spolu do Betléma“. Mezi únorem a březnem mohli návštěvníci obdivovat sbírku 

zapalovačů, které vystavoval pracovník muzea Roma Pleier a od května do října probíhala za-

jímavá archeologická výstava Muzea Cheb „Poohří v čase lovců a sběračů“.  Souběžně od 

června do září pak proběhla výstava „Poutní místa na Sokolovsku“, kterou muzeum připravilo 

ve spolupráci s plzeňským muzejníkem L. Krčmářem. 

   V muzeu proběhlo i 8 přednášek, které navštívilo 294 osob a 160 osob sledovalo přednášku 

online. V lednu představil Vladimír Rozhon Geology z českých zemí v Indii, taktéž v lednu pak 

Jiří Matouš uskutečnil přednášku s názvem Zraněná Okinawa. V únoru předvedl Petr Rojík 

Svět keramických jílů na Sokolovsku a Chebsku, v březnu Jaromír Novák ukázal krásy Malty. 

Následující přednáška proběhla až v září, kdy Karel Hrdlička referoval o kořenech a vzniku 

Izraele. V říjnu pak již on-line představil Vladimír Rozhon 100 let naší ústavy. Mimo přednáš-

kový cyklus proběhly další přednášky prostřednictvím Živého vysílání Facebooku Muzea So-

kolov. 

   Přes omezení částečně pokračoval také cyklus vlastivědných exkurzí a vycházek a komen-

tovaných prohlídek, i když tyto akce proběhly jen čtyři. V květnu to byly skály Javoříku s 

Petrem Uhlíkem, v červnu přírodovědná vycházka Za památnými stromy a tužebníkem kamčat-

ským do Nancy s Jaroslavem Michálkem, taktéž v červnu vycházka po NPR Rolavská vrcho-

viště s Petrem Uhlíkem a v září pak proběhla vycházka za krásami Doupovských hor, kterou 

vedli Petr Uhlík  Jan Matějů a  Petr Rojík. 
   Situace dovolila v září uskutečnit také tradiční muzejní noc, kde mohli nejmenší návštěvníci 

zhlédnout pohádku „Indiánské příběhy v podání Divadélka Ondřej a také si vyzkoušet pravě-

kou dílnu. Zájemci se mohli podívat do expozice a sklepení v rámci komentovaných prohlídek 

a na konec všichni zhlédli klasické představení ochotnického spolku Krušnohor. Na muzejní 

noc dorazilo na 250 diváků, což je poměrně velký počet. 
  Z publikační činnosti je nutno vyzdvihnout knihu „Sokolovská sídliště“, kterou sepsal ředitel 

muzea Michael Rund se svým otcem Janem a v níž se pokusili zmapovat tento architektonický 

fenomén let minulých v oblasti našeho města. 

 

 Další kulturní akce 

 
Cena Ď 

 
   V březnu oslavila 20. ročník tzv. Cena Ď, která oslavuje mecenáše, dobrodince a morální vzo-

ry. A poprvé se jejím hlavním partnerem v Karlovarském kraji stalo město Sokolov. A tak se 

právě v Sokolově ve čtvrtek 12. března regionální ceny předávaly v zámecké obřadní síni. 

Městskou cenu Ď převzali zástupci Domácího hospice Motýl ze Sokolova, krajskou cenu pak 

Světlana Keslová, jednatelka firmy Unipap. Předávala se i jedna místní cena, a to za Chodov. 

Připadla Mateřské škole Chodov, Ivaně Šestákové, a kolektivu MŠ U Koupaliště a MŠ Neru-

dova. Hospic Motýl věnoval svou cenu Františku Štěpánkovi. Hosty přivítal autor a pořadatel 

ceny Ď Richard Langer, který byl i moderátorem slavnostního aktu. Slova uznání a obdivu 

všem mecenášům a dobrodincům vyslovila ve svém vystoupení sokolovská starostka Renata 
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Oulehlová, která většinu cen poté i předávala. Nejsilnějším okamžikem večera byl počin oce-

něného Domácího hospice Motýl, který cenu Ď věnoval spolumajiteli Sokolovské uhelné Fran-

tišku Štěpánkovi, který právě 12. března zemřel. 
 

Připomínka oběti komunistického režimu 

   

   V kostele sv. Jakuba v Sokolově byly v červnu připomenuty oběti komunistického režimu. Na 

akci s názvem Modlitba za Miladu, Heliodora, Záviše dorazily desítky lidí.  Akci pořádala v 

pátek Římskokatolická farnost Sokolov spolu s Farní charitou Sokolov.  Byla sloužena mše za 

oběti komunistického režimu. V kázání připomněl farář Petr Bauchner, že svoboda není 

zadarmo, není věčná a každý by se o ni měl zasloužit sám, jak nejlépe umí.   

Pivní slavnosti 

   29. srpna se v areálu pivovaru Permon konaly Pivní slavnosti. Na 14 kohoutech tekl 

kompletní sortiment nefiltrovaných piv sokolovského pivovaru a konaly se tradiční vepřové 

hody. K mání byl pivovarský guláš, jelita, jitrnice, tlačenky, zabijačková polévka, sádlo, 

škvarky, žebírka, kolena, steaky a další pochutiny. Nechyběly exkurze do pivovaru, včetně 

nových prostor. 

Kameny zmizelých na Starém náměstí a výstava studentů Gymnázia Sokolov 

 

   Na sokolovském Starém náměstí byly u příležitosti Křišťálové noci umístěny první dva soko-

lovské tzv. kameny zmizelých, které upomínají na v období holocaustu zavražděné obyvatele 

židovského původu. Akce byla původně plánována na květen a měla být součástí oslav 75. vý-

ročí konce 2. světové války. Bohužel, kvůli pandemii koronaviru byly květnové oslavy zrušeny 

a také nyní se musela akce odehrát bez přítomnosti veřejnosti. Kameny vyrábí pan Günter De-

mnig z Německa a osobně pokládá.  Tak to mělo být i letos v Sokolově, kde žádný takový ká-

men doposud položen nebyl. Poté, co se nepovedlo položit kameny zmizelých v květnu, svitla 

naděje na druhý pokus koncem srpna, kdy pan Demnig  naplánoval cestu po střední Evropě, při 

níž hodlal položit několik kamenů i v západních Čechách, Sokolov nevyjímaje. Kvůli zvyšují-

cím se počtům nakažených svou cestu zrušil. Nicméně nabídl výrobu kamenů a možnost, aby si 

je jednotlivé obce položily samy. Město Sokolov tak této nabídky využilo a dva kameny objed-

nalo. Položení kamenů měla provázet i výstava vytvořená studenty badatelského kroužku 

Gymnázia Sokolov o osudech vybraných židovských rodin a také přednáška studentů na dané 

téma v místní knihovně. Ve spolupráci s MDK Sokolov se pak podařilo výstavu v prostorách 

MDK odhalit v září, v městské knihovně se pak uskutečnila přednáška, kde studenti představili 

veřejnosti výsledky své práce. 

   Následně však přišla další omezení a s ním i ohrožení dalšího termínu položení kamenů, který 

byl naplánován na 10. listopad, k výročí takzvané Křišťálové noci. Po zralé úvaze bylo rozhod-

nuto kameny položit, ovšem bez plánovaného setkání s veřejností. Pietní akce se tak zúčastnila 

jen starostka města Renata Oulehlová a Vladimír Bružeňák, autor myšlenky položení kamenů v 

Sokolově. Kameny připomínají pana Theodora Steinigera a slečnu Gretu Herrmannovou. V 

dalším roce bude město v pokládání kamenů pokračovat. 

 

VIII. Školství 

 Poslední třetina školního roku 2019/2020 a takřka celý školní rok následující byly pro děti, 

pedagogy i rodiče naprosto výjimečné. Za celý rok 2020 byly děti ve škole kvůli vládním 

opatřením v souvislosti s pandemií zhruba tři a půl měsíce. 11. března byly totiž všechny školy 

uzavřeny. 11. května byl umožněn vstup do školy žákům devátých tříd. Byla jim umožněna 
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docházka z důvodu přípravy na přijímací zkoušky.  Od 25. května byly školy otevřeny pro žáky 

1. stupně. Docházka do 30. června byla dobrovolná a záleželo na rozhodnutí rodičů, zda své 

dítě do školy pošlou, či nikoli. A 26. října se školy uzavřely opět a do konce roku se již 

neotevřely. 

Výuka však nezanikla, všichni se totiž museli vyrovnat s jejím přesunem do online prostoru, 

což pro mnoho dětí, učitelů i rodičů bylo velmi náročné a místy značně namáhavé a stresující. I 

přesto, že většina se s novým typem výuky vyrovnala a pro mnoho z nich znamenala nové 

zkušenosti a znalosti, dopady zavřených škol bude celá naše společnost zaznamenávat s 

největší pravděpodobností dlouhé roky. 

Město Sokolov bylo ve školním roce 2019/2020 zřizovatelem sedmi mateřských škol, 

v nichž bylo zaměstnáno 78 pedagogů a 12 asistentů. K 30. září 2019 navštěvovalo mateřské 

školy celkem 692 dětí (235 z toho v předškolních třídách), což znamenalo o 21 méně než v roce 

předcházejícím. Celková kapacita mateřských škol činila 749 míst ve 30 třídách. Stoprocentní 

naplněnost nevykázala žádná školka. 

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 184 pedagogů, z čehož bylo 159 

žen. 26 učitelů z tohoto počtu bylo bez kvalifikace. K témuž datu evidovaly základní školy 

celkem 2 582žáků, tedy o 24 žáků méně než v roce předešlém.  Celková kapacita 3 360 míst 

využita nebyla, naplněnost škol činila 76, 85 %. Nejvíce žáků navštěvovalo ZŠ Švabinského 

(571), nejméně pak ZŠ Křižíkova (398). 

  Základní uměleckou školu navštěvovalo v tanečním, výtvarném a hudebním oboru 653 

žáků, učilo je 30 učitelů.  Dům dětí a mládeže Sokolov navštěvovalo ve 112 zájmových 

útvarech 1 365 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. Od září 2018 

byla ve městě otevřena pobočka Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva 

vnitra v Praze a v roce 2020 byla nově otevřena pobočka Vojenské střední školy v Moravské 

Třebové. 

 

Investice do základních a mateřských škol a DDM 

Město Sokolov v tomto roce pokračovalo s investicemi do oprav školských budov, ovšem 

kvůli pandemii koronaviru byly akce mnohem skromnější než rok minulý, zhruba celkem za 

7,5 milionu korun. Z největších investičních akcí to byla zejména rekonstrukce střešního pláště 

na ZŠ Běžecká za 3 053 tis. Kč, vybudování sportovního zázemí pro ZŠ Rokycanova za 1 936 

tis. Kč., stavební úpravy učebny chemie a fyziky na ZŠ Švabinského za 1 760 tis. Kč či 

instalace semaforů na DDM za 487, 9 tis. Kč. 

Ocenění pro pedagogy i nejlepší žáky 

 Vybrané žáky základních škol a základní umělecké školy přijalo v červnu na radnici vedení 

města Sokolov, aby je ocenilo za vynikající výsledky dosažené ve školním roce 2019/2020. A 

to nejen za úspěchy studijní, ale také za umístění v různých soutěžích a mimoškolní aktivity. 

Ocenění předávala starostka Renata Oulehlová, místostarosta Jan Picka se ujal role moderátora. 

Školáky a studenty doporučili na ocenění ředitelé škol nebo školské rady. 

  Oceněni byli ze Základní školy Pionýrů Pavlína Šafářová a Tereza Šafářová, ze Základní 

školy Rokycanova Matyáš Beran, Michael Baumgärtner a Ondřej Smaržík, ze Základní školy 
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Běžecká Eliška Musilová a Tereza Bartušková, ze Základní školy Křižíkova Jana Dunková a ze 

Základní umělecké školy Sokolov Karolína Žejdlová a Karolína Dunková. 

  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. 

Ocenění pedagogů se letos bohužel nekonalo kvůli vládním opatřením v tradičním 

březnovém termínu, ale až v září. Pět nominovaných pedagogů ze základních škol v Sokolově 

pozvalo vedení města při příležitosti zahájení nového školního roku a otevření nové budovy 

knihovny, aby jim poděkovalo za práci, kterou jako učitelé odvádějí. Plaketu J. A. Komenského 

předávali 1. září starostka Renata Oulehlové s místostarosty Janem Pickou a Karlem Jakobcem. 

Plaketu letos převzali: Libuše Nosková, Hana Hrdličková (ZŠ Běžecká), Dana Hodáliková (ZŠ 

Křižíkova), Olga Hörlová (ZŠ Rokycanova) a Štěpánka Plavcová (ZŠ Pionýrů). 

 

Zajímavosti ze sokolovských škol 

Základní škola Rokycanova 

Školu navštěvovalo k 30. září 2019 557 žáků ve 23 třídách, kapacita školy byla naplněna 

z 96 %. Výuku zajišťovalo 37 učitelů, 31 z toho byly ženy a dále na škole působili 4 asistenti a 

6 vychovatelů.  Ve školním roce 2019/2020 byly otevřeny tři první třídy s celkem 58 žáky. 
  Škola zajišťuje výuku anglického jazyka již od 1. ročníku, výuku německého jazyka od 6. 

ročníku. Žáci jsou děleni do jazykových skupin s průměrným počtem 13-15 žáků na skupinu., 

Celkově bylo ve školním roce 2019/2020 37 anglických jazykových skupin, 22 německých 

jazykových skupin.  V rámci rozšířené výuky jazyků  se ve dnech 23. - 27. 9. 2019 škola 

zapojila do mezinárodního projektu EDISON organizovaného studentskou organizací AIESEC. 

Do školy přijeli zahraniční VŠ studenti (stážisté) z Řecka, Gruzie, Kazachstánu, Indonézie a 

Jordánska. Žáci 3. – 9. tříd nejen zhlédli, ale i aktivně se zapojili během prezentací, které 

probíhaly v angličtině. Žáci 2. stupně měli možnost se stážisty potkat i po vyučování, ukázat 

jim Sokolov a okolí, společně si uvařit se stážisty jejich tradiční jídlo a přitom komunikovat 

anglicky. 

   V oblasti německého jazyka se ve školním roce 2019/2020 podařilo navázat spolupráci s 

Goethe Institutem v Praze. Bylo dohodnuto, že jeho pracovníci na naší škole provedou 

jazykové zkoušky na úrovni A1 v červnu 2020. Příprava žáků 9. jazykových tříd proto celý rok 

směřovala ke zvládnutí dané zkoušky. Bohužel z důvodu koronavirové epidemie zkoušky 

nemohly být realizovány. K rozvoji a zlepšování německého jazyka přispěly rovněž akce, které 

byly v průběhu roku zorganizovány. V září 2019 se škola zapojila do Evropského dne jazyků. 

Akcí v rámci Evropského dne jazyků se zúčastnily třídy 6. C, 7. A, B, C a 9. B. Jednalo se o 

nejrůznější soutěže, on-line kvízy. V říjnu se uskutečnila návštěva pracovní agentury v Plauen, 

které se zúčastnili žáci 9. tříd. Pracovníci německého úřadu práce je seznámili s podmínkami 

práce v SRN, žáci navštívili dvě německé firmy. V prosinci se uskutečnily dva zájezdy do 

Drážďan, kterých se celkem zúčastnilo 80 žáků 2. stupně. Žáci v rámci exkurze navštívili 

vánoční trhy a muzeum hygieny. 

   V rámci volitelných předmětů mají žáci 8. ročníků jazykových tříd možnost výběru ruského 

jazyka s dotací 1 hodina týdně. Nově se začal ve škole vyučovat formou nepovinného předmětu 

španělský jazyk. Výuka byla zahájena ve 2., 3., 4. ročnících. Škola nabídla v rámci střediska 

volného času NENUDA 4 kroužky anglického jazyka, kroužek německého jazyka a kroužek 

francouzského jazyka. 

  Na škole fungovala taktéž školní družina a školní klub, jenž poskytuje zájmové vzdělávání 

žákům podle vlastního vzdělávacího programu. Vychází přitom ze zájmů a potřeb jednotlivých 
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žáků. Od školní družiny se klub liší především starším věkem účastníků a odlišnými formami 

činnosti. 

  Naprostá většina soutěží, do kterých se nejen tato škola pravidelně zapojuje, byla v tomto roce 

zrušena nebo omezena. Z žákovských úspěchů i přesto můžeme jmenovat 1. místo v okresním 

kole olympiády z anglického jazyka Jana Tetoura, 1. místo v okresním kole olympiády z 

německého jazyka Kateřiny Štěpánkové, 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády J. 

Žáka či 1. místo v krajském kole chemické olympiády Ondřeje Smaržíka. 

    Z řady projektů pak vyzdvihněme zejména zcela ojedinělý projekt v České republice 

inspirovaný kanadským projektem Roots of Empathy, který  začala škola realizovat v letošním 

školním roce. Jedná se o souhrn aktivit zaměřených na prohlubování empatie u dětí mladšího 

školního věku. Po celý školní rok navštěvovala jednotlivé třídy 1. stupně malá Agátka se svojí 

babičkou. Děti Agátku pozorovaly, ptaly se babičky na vše, co je zajímalo, viděly, jak se 

Agátka krmí, jak jí rostou zoubky, jak se začíná obracet, sedět, chodit – stručně řečeno, jaké za 

rok udělala pokroky. Projekt dokazuje, že kontakt s miminky a batolaty výrazně snižuje výskyt 

šikany u dětí. Děti se automaticky tiší, zklidňují, jakmile je Agátka ve škole. Rády ji pozorují, 

hladí, hrají si s ní. Pokračování projektu je naplánováno v dalším školním roce, projekt bude 

rozšiřován do dalších tříd 1. stupně. 

Základní škola Pionýrů 

    Školu navštěvovalo ve školním roce 2019/2020 528 žáků ve 24 třídách, což znamenalo 

naplnění ze 77,65 %. Výuku zajišťovalo 38 pedagogů, z čehož bylo 29 žen. Do dvou prvních 

tříd zde nastoupilo 45 žáků. 

   Žáci školy se zúčastňují většiny vypsaných soutěží. Jejich umístění odpovídá charakteru 

školy – přítomnost sportovních tříd se zaměřením na kopanou a volejbal, i když v tomto 

školním roce byly možnosti účastnit se řady soutěží vzhledem k pandemii omezeny.   Přesto 

ještě počátkem roku stihli žáci školy zvítězit v okresním i krajském kole přespolního běhu, 

obsadit 1. místo v kraji ve futsale, vyhrát okresní kola ve stolním tenise a florbalu dívek i 

chlapců a v basketbalu chlapců. Základní škola Pionýrů se také zúčastnila olympijského 

pětiboje ve Františkových Lázních. V pěti disciplínách (švihadla, hod medicimbalem, trojskok, 

lehy - sedy a driblink) bojovalo celkem 251 žáků a 10 družstev ze základních škol 

Karlovarského kraje. Tým ZŠ Pionýrů zvítězil. Akce se konala ještě před přijetím 

mimořádných opatření kvůli epidemii koronaviru. 

   Dále žáci získali řadu druhých a třetích míst v okresních i krajských kolech sportovních 

soutěží. Z naukových soutěží je třeba vyzdvihnout 1. místo v okrese matematické olympiády 

družstva 5. ročníku. 

   Škola se také zapojuje do řady projektů, například do projektu Podpora přírodovědného a 

technického vzdělávání v Karlovarském kraji – název projektu je Inženýr junior. Od dubna 

2016 je škola zapojena do Projektu Zdravá školní jídelna. Škola je také zapojena do projektu 

Člověka v tísni - Příběhy bezpráví, Katedry technické a informační výchovy Univerzity 

Palackého v Olomouci s názvem Pilotní ověřování v rámci pokusného ověřování Rozvoje 

technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností. Škola již 6. rokem udržuje 

mezinárodní partnerství s německou školou Gymnasium Neustadt. V letošním roce se 

pokračovalo v přeshraničním projektu Euroregia „Překračovat hranice - bádat – nadchnout“, na 

kterém škola spolupracuje se školou v německém Wiesau. 

  Celá škola je zapojena do projektu School United Hrdá škola a do jeho akcí. V prvním pololetí 

se např. Uskutečnil ve spolupráci se školní jídelnou Mezinárodní týden, kdy každý tematický 

den doplnila jídelna národním pokrmem dané země. Všichni žáci se také zapojili do výzvy 

Agentury Dobrý den „Nejvíc véček – rekord pro listopad 89“. Celá škola se tehdy oblékla do 
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modrých, bílých nebo červených triček a žáci se vyfotografovali před školou ve formaci 

připomínající symbol Victory. 

Základní škola Běžecká 

   Škola sídlí ve dvou budovách. V budově Běžecká jsou umístěny třídy 1. stupně ZŠ, 1. až 9. 

třídy zřízené pro žáky s lehkým mentálním postižením a 3 třídy speciální pro žáky se středně 

těžkým mentálním postižením. Ve školním roce 2019/2020 byla povolena výuka v přípravné 

třídě, kterou navštěvovalo 15 dětí. Základní školu k 30. září 2019 navštěvovalo 525 žáků, což 

znamenalo naplněnost 69,08 % (kapacita školy je 760), tedy o něco více než minulý školní rok. 

Výuku zajišťovalo 41 pedagogů, z čehož bylo 40 žen. Škola má dvě školní budovy. Budovu na 

ulici Běžecká, kde jsou i speciální třídy, a budovu na ulici Boženy Němcové. Speciální třídy 

navštěvovalo 47 žáků. Do prvních tříd nastoupilo 58 dětí, dalších 8 do speciální třídy. 

Na 1. stupni je prioritou školy žáky získat pro učení se cizím jazykům. Ti se v 1. a ve 2. ročníku 

již seznámili s angličtinou a němčinou prostřednictvím zájmových kroužků s 25 minutovou a 

45 minutovou časovou dotací týdně. Kroužek cizích jazyků pro 1. ročník pracuje od února 

2020, kroužek cizích jazyků pro 2. ročník je organizován od září 2019.   

  Zajímavým školním projektem byl projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“, který 

probíhal v letošním školním roce pouze ve dvou blocích. A to z důvodů mimořádných opatření 

vlády. Oba bloky byly zaměřeny na rozvoj teoretických a zároveň praktických znalostí o 

mimořádných událostech u žáků všech ročníků školy. Teoretické poznatky byly doplňovány 

praktickými ukázkami, kdy se žáci učili adekvátně reagovat na mimořádnou událost a aplikovat 

do praxe zásady správného a bezpečného chování při mimořádných událostech. 

   Ne všechny plánované akce školy proběhly, na učitele i žáky dopadla vládní nařízení. V říjnu 

ještě na škole proběhlo „Dýňobraní“. Dopoledne žáci dlabali a zdobili dýně a hlavně z dýní 

vařili. Každá třída si vybrala jeden dýňový recept a tvořila.  Od tří hodin proběhla ochutnávka 

rodičů a další veřejnosti. Z vybraných receptů žáci vytvořili kuchařku. 

   V prosinci se všechny třídy představily na tradičním Vánočním zpívání, které probíhalo celý 

předvánoční týden, vždy po velké přestávce. Žáci si připravili krátké hudební nebo divadelní 

představení. 

  V únoru žáci společně oslavili svátek sv. Valentýna. Škola se tento den oblékla do červené 

barvy, která je symbolem lásky. 

   Ve školním roce 2019/2020 byla sportovní činnost podobně jako ostatní činnosti ve školství 

zasažena mimořádnými opatřeními vlády, a proto nebyly uskutečněny všechny plánované 

sportovní soutěže. Škola se i tak zapojila do celoročních sportovních soutěží pořádaných pro 

žáky základních škol. V soutěži AŠSK, která byla rozdělena na dvě části - soutěže 1. stupně a 

soutěže 2. stupně, dosáhla škola v celkovém hodnocení opět velkého úspěchu díky nejvyššímu 

počtu získaných bodů. Obsadila vynikající 1. místo v okrese. Žáci 1. stupně se ve své části 

soutěže umístili stejně jako jejich spolužáci z 2. stupně na druhém místě v okrese. V celoroční 

soutěži 1. stupně pořádané TUS rozhodl pořadatel Tělovýchovná unie sportu o prodloužení 

soutěže do konce září 2020, aby bylo možno dokončit všechny plánované sporty. O body, ceny 

a medaile bojovali žáci a žákyně školy celkem v 4 okrskových a 26 okresních soutěžích, do 

krajského kola se podařilo postoupit v 9 soutěžích a jeden žák reprezentoval školu v 

republikové soutěži OVOV.       
Kromě těchto již tradičních soutěží se žáci školy zúčastnili republikové soutěže o Hejtmanův 

pohár, zde prozatím škole patří 1. místo v okrese, 1. místo v kraji a 1. místo v republice. I zde 

pořadatel rozhodl o prodloužení termínu do konce září. Celoročně se žáci věnovali plnění 

disciplín v Sazka olympijském víceboji, kde všichni žáci školy získali sportovní vysvědčení,  a 

v Olympijském odznaku, kde žáci získali velký počet bronzových, stříbrných, zlatých a 

diamantových odznaků OVOV. Dalšími soutěžemi, do kterých se žáci školy zapojili, byly 

Krušnohorská hlídka a Olympijský pětiboj. V něm v krajském kole vybojovali 3. místo v 
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družstvech a čtyři medailová umístění jednotlivců. 

   Zlatým vrcholem na konci tohoto sportovního školního roku je pak výhra 60 000,- Kč na 

sportovní vybavení pro školu, kterou škola získala za zapojení do sportu od Českého 

olympijského výboru. 

  

Základní škola Křižíkova 

Základní školu k 31. březnu 2020 navštěvovalo 398 žáků, což představovalo naplněnost 

64,19 %. Výuku zajišťovalo 31 pedagogů, z čehož bylo 27 žen. Do dvou prvních tříd 

nastoupilo 31 prvňáčků. Novinkou bylo otevření přípravné třídy určené především dětem 

s odkladem povinné školní docházky. K 30. červnu 2020 navštěvovalo tuto třídu 13 dětí. 

 Škola je mezi veřejností známa především díky pořádání školních akademií, které měly 

vždy vysokou úroveň a byly také hojně navštěvovány. V tomto školním roce proběhla Vánoční 

akademie dne 10. prosince 2019 v prostorách kina Alfa a opět se setkala s velkým ohlasem 

mezi žáky i rodiči. Tematicky byla akademie zaměřena na cestování po různých koutech naší 

zeměkoule. Tradiční školní jarmark připravovaný na květen musel být bohužel zrušen. 

Omezeny či zrušeny byly i další akce, které měly proběhnout zejména ve druhém pololetí, jako 

bylo Poslední zvonění, rozloučení žáků 9. ročníků se školou a přivítání budoucích prvňáčků. 

Některé tradiční akce byly omezeny, například Školička, tedy pravidelné setkávání předškoláků 

a jejich rodičů se školou, když proběhly pouze dvě schůzky.  Pro rodičovskou veřejnost 

v letošním roce připravili učitelé se svými žáky kulturní programy zaměřené na vánoční svátky. 

Například třídní učitelky 1. ročníků uspořádaly v odpoledních hodinách Vánoční besídky pro 

rodiče a žáky.     

Škola partnersky spolupracuje se základní školou Kreuzbergschule ve Schwandorfu v SRN. 

Vzhledem k situaci se pravidelné partnerské akce přesunuly do roku 2021. 

  Zajímavého ocenění se dostalo jedné ze žákyň školy. Při předávání Medailí za zásluhy, 

kterými Město Sokolov oceňuje občany města, kteří vykonali nějaký záslužný čin, byla 

oceněna Tereza Doležalová, která převzala toto ocenění za poskytnutí pomoci muži s náhlými 

zdravotními problémy a péči o něj do příjezdu záchranářů. 

    Pěkným počinem žáků školy byla akce s názvem „Pomoz lízátkem", která se uskutečnila v 

únoru.  Jedna z mála věcí, která pomůže malým onkologickým pacientům, pomůže alespoň na 

chvíli "přeprat" pachuť chemoterapie, je totiž právě lízátko. Do akce se tak zapojili všichni, 

kterým nejsou tyto děti lhostejné. Díky jejich neuvěřitelné pomoci se podařilo nasbírat 6360 

lízátek. Větší část byla předána slečně Veronice z Klášterce, která sbírku organizovala. Sama si 

onkologickou léčbou prošla a ví, jaké to je. Menší část škola darovala dětské onkologii v Plzni, 

kde měli velkou radost z nečekané pomoci. 

   Vzhledem k omezením byla i na této škole mnohým žákům znemožněna účast na 

předmětových a sportovních soutěžích. Přesto někteří úspěchy zaznamenali, například K. 

Zikmund obsadil 3. místo v okresním kole fyzikální olympiády, J. Zburníková vyhrála okresní 

kolo v plavání či T. Bouška byl druhý v okresním kole silového víceboje. 

 

Základní škola Švabinského 

Ve školním roce 2019/2020 měla škola celkem 24 tříd, k 30. září 2019 bylo zapsáno 564 

žáků. V každém ročníku 2. stupně pracovala jedna třída s rozšířenou výukou matematiky a 

přírodovědných předmětů. Do tříd se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku na 

základě přijímacího řízení docházejí talentované děti ze sokolovských i okolních škol. Zájem o 

matematické třídy je pokryt především žáky školy. Aby škola podnítila zájem o nadstandartní 

výuku, pořádala 2. ročník vědomostní soutěže pro žáky 5. tříd „Hádej s námi“. 
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O prázdninách vznikla na škole zcela nová učebna na výuku fyziky a chemie, na kterou se 

mohou se začátkem nového školního roku žáci těšit. 

Dlouhodobá spolupráce se SRN pokračovala i v tomto roce, a to týdenními pobyty. Ty 

nahradily předchozí divadelní projekty ve spolupráci se základní školou v Dörfles-Esbachu. 

První mezinárodní setkání se uskutečnilo v Bad Lausicku ve dnech 13. 10. – 20. 10. 2019. 

Zúčastnilo se ho 18 žáků 9. tříd. O jarních prázdninách ve dnech 23. 2. – 29. 2. 2020 vyjelo 15 

žáků do zahraničí a 9. 8. -16. 8. 2020 se 12 žáků školy z 5. – 9. tříd zúčastnilo prázdninového 

pobytu. Náplní setkání s německými kamarády byly jazykové koutky, asociační a komunikační 

hry, výlety, sportovní den a návštěvy kulturních zařízení.  Kromě pobytových aktivit se 

uskutečnily dva adventní výlety k německým sousedům, které se také staly již tradicí školy. 

V rámci prevence škola ve školním roce 2019/2020 pořádala na prvním i druhém stupni Den 

prevence na téma „Zdravý životní styl“, kde byli žáci seznámeni formou besed a aktivit 

třídních učitelů s problematikou mezilidských vztahů a fungování a třídních kolektivů. Na 

prvním stupni pokračoval projekt „Ajax“, ve kterém se děti vzdělávají v dopravní výchově. V 

rámci projektu Městské policie Sokolov „Bezpečná škola“ byl organizován pro žáky 2. ročníku 

projekt „ Notes strážníka Pavla“, zaměřený na pravidla bezpečného a zdravého života v 

oblastech dopravní výchovy, občanského soužití zdravého života bez drog. 

Při škole pracuje stále pěvecký sbor, jehož členy kromě žáků školy jsou i pedagogičtí 

pracovníci. Kromě pravidelných setkání členů se sbor výrazně podílel na aktivitách školy. 

Vystupoval pro seniory v sokolovské nemocnici a pečovatelském domě. Sboru se podařilo 

prohloubit spolupráci pedagogů, žáků a rodičů. Bohužel se nepodařilo uskutečnit všechny 

plánované akce kvůli pandemii. 

V konečném součtu výsledků ve školních sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR a 

Karlovarským krajem v soutěži Krajské rady AŠSK ČR Karlovarského kraje v kategorii žáků 2. 

stupně ZŠ obsadila škola v okrese 3. a v rámci kraje 6. místo. V celoroční okresní soutěži pro 1. 

stupeň ZŠ Tělovýchovné unie sportu organizované ve spolupráci s Okresní radou AŠSK ČR 

Sokolov je škola na průběžném děleném třetím místě. Soutěž byla vzhledem k opatřením 

spojených s pandemií koronaviru prodloužena do 1. pololetí školního roku 2020/21. Škola se 

zapojila také do olympijsko-vzdělávacího programu Karlovarského kraje a vyhrála v kategorii 

Zimní týmová výzva trénink pod vedením olympionika Miroslava Šperla. Tento program byl 

součástí Olympiády dětí a mládeže, které se zúčastnil v soutěži rychlobruslení také náš žák 

Ondřej Kvasňovský. 

 

Základní umělecká škola 

  Sokolovskou uměleckou školu navštěvovalo v roce 2019/2020 653 dětí v tanečním (53 

dětí), hudebním (428) a výtvarném oboru (172), ve kterých vyučovalo celkem 30 učitelů, z 

toho 16 žen. 
Pro uměleckou školu bylo dodržování vládních nařízení ještě složitější něž pro školy ostatní. 

Od 11. března do 11. května 2020 byla škola uzavřena a výuka probíhala distanční formou. V 

rámci technických možností žáků a učitelů byla výuka realizována buď on-line za pomocí 

různých komunikátorů typu Skype, WhatsApp apod., nebo off-line, kdy žákům byly zasílány 

studijní materiály. V této době se neuskutečnily žádné akce školy. Distanční výuka kladla 

zejména na hudební obory velmi vysoké nároky a řada dětí programy opustila. Prázdných 

učeben využila škola k menším rekonstrukcím. Během školního roku byly realizovány běžné 

opravy budov a jejich vybavení, průběžně byly některé učebny vybaveny novým nábytkem 

výměnou za zastaralý (nefunkční). V učebně tanečního oboru bylo vyměněno zastaralé 

osvětlení za nové. Rovněž byly realizovány opravy hudebních nástrojů, ladění všech pianin a 

klavírů. 

Koncerty školy, pokud byly uskutečněny, byly realizovány v sále školy a v klášterním 

kostele sv. Ant. Paduánského. Žáci vystupovali při různých příležitostech pro veřejné a 
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společenské organizace v Sokolově a okolí. Plánované koncerty se od března do června 2020 

neuskutečnily v důsledku mimořádných opatření. V listopadu 2019 škola zorganizovala 2. 

ročník regionálního setkání orchestrů a kapel – FESTKAP, které se uskutečnilo v Alfa Music 

Clubu v Sokolově Základní umělecká škola Sokolov byla v roce 2020 spoluorganizátorem 

Zimní olympiády dětí a mládeže v Karlovarském kraji. Úspěšně zorganizovala v hotelu 

Thermal jednu z disciplín olympiády – uměleckou soutěž ve hře na elektronické klávesové 

nástroje. 

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. V době distanční výuky připravovali učitelé se žáky práce na výstavu „Můj svět v 

této době“ jejíž realizace byla naplánována na začátek školního orku 2020/2021. Zároveň se 

žákům a učitelce studijního zaměření Práce s keramikou podařilo zajistit výrobu a instalaci 

keramických kachlí pro novou Městskou knihovnu v Sokolově. 

Žáci tanečního oboru vystupovali na různých veřejných a společenských akcích v Sokolově 

a regionu. Začátkem března uspořádal taneční obor akademii v prostorách MDK Sokolov. 

Plánovaná akademie TO v červnu 2020 nebyla uskutečněna v důsledku mimořádných opatření. 

Žáci školy mohli získat mnoho pěkných umístění v regionálních i nadregionálních kolech, 

ovšem krajská i celostátní kola byla zrušena. To bylo zklamáním zejména pro žáky, kteří 

vyhráli okresní kolo ve hře na violoncello, případně ve hře na housle. První místa s postupem 

do krajského kola získali Matěj Dolejší  a Damaris Hrůzová z houslové třídy pana učitele 

Alexandra Tomčíka. Ve hře na violoncello získali 1. místa s postupem do krajského kola Jan 

Šiška, Lucie Mathová, Matěj Krieger, Ondřej Valtera, Marie Dunková, Pavel Mašek a Karolína 

Dunková. Okresním kolem však jejich úspěchy skončily. Úspěch si připsala taneční skupina 

Impuls, která obsadila dvě první místa v akci Podzimní pohádka – mezinárodní hudební a 

taneční festival Mezinárodního fóra mládeže Praha 2019. 

 

Mateřské školy 

Do celkem sedmi mateřských škol zřizovaných městem chodilo ve školním  roce 2019/2020 

celkem 692 dětí, tedy o 21 méně než v roce předchozím (kapacita školek byla 749). 

Dohromady bylo v mateřských školách zaměstnáno 63 pedagogů. 

Pandemie koronaviru a vládní opatření zasáhla i život nejmenších dětí, tedy i mateřských 

školek. Přesto k jejich plošnému uzavření jako v případě ostatních školských zařízení naštěstí 

nedošlo. Mateřské školy v Sokolově najely od úterý 17. března na omezený provoz. Jejich 

snížená kapacita byla využita výhradně pro děti rodičů, kteří chodí do práce. Nad rámec toho 

pak byla MŠ Alšova vyčleněna pro péči o děti rodičů zaměstnaných ve složkách Integrovaného 

záchranného systému pracujících ve správním obvodu Sokolova. K běžnému provozu se školky 

vrátily 18. května. 

 I když několik týdnů strávily děti doma, přesto během roku zažily v mnohých školkách 

zajímavé dny a uskutečnila se řada akcí. Například na MŠ Borovského stvrdili smlouvu s 

hokejovým týmem HC Baník Sokolov. Zástupci klubu i školky podepsali smlouvu, podle níž se 

bude HC Baník podílet na sportovní výchově žáků školky a pomáhat při pořádání sportovních 

akcí určených pro děti. Konkrétně to znamená, že děti z mateřské školy budou dvakrát měsíčně 

docházet na zimní stadion, kde budou mít k dispozici led a odborné vedení. Trenéři a hráči A 

mužstva HC Baník Sokolov budou pro změnu navštěvovat mateřskou školu, kde budou 

pomáhat s tělesnou průpravou dětí, ale také si s dětmi hrát anebo jim číst pohádky. Jako první 

zamířila mezi děti trojice Petr Přindiš, Tomáš Rohan a Petr Holejšovský, aby dětem nechali 

vyzkoušet, jaké to je v hokejové výzbroji. 

  Ve sportovním nadšení pokračovala školka dále. Na historicky první lyžařský kurz se 

vypravily děti v lednu. Školka ho připravila ve spolupráci s Mgr. Ondřejem Štychem pro děti 
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od čtyř do šesti let. A to na krušnohorské Bublavě v termínu od 13. do 17. ledna. Sněhové 

podmínky sice nebyly zrovna nejlepší, ale přesto se kurz vydařil. Na Bublavu se vypravilo 27 

dětí. Z toho bylo devět dětí, které se s lyžováním setkaly nebo se pravidelně setkávají. Ostatní 

děti viděly lyžařskou výstroj poprvé. Díky vynikajícím a instruktorům a zapojením všech členů 

výpravy, jejich nekonečné trpělivosti, vstřícnosti a přístupu byl každý den pro děti nejen 

zábavný, ale také se mnohé naučily. 

Sněhu si na začátku roku užívaly i děti z MŠ Vítězná, konkrétně na chatě Lesanka na 

Mariánské, kam třída U Žlutého klíčku vyrazila v únoru. Kromě stavění sněhuláků, iglú, na děti 

čekaly jízdy na sněhu všeho druhu a na všem možném, závody a soutěže ve sněhu, velká 

večerní výprava za pokladem. Nechyběl ani večírek, plný tance, her, soutěží a skvělého 

občerstvení. Na závěr proběhlo slavnostní ocenění. Všechny děti si na památku odvezly 

diplom, medaili, dárek z nalezeného pokladu a sladký balíček za statečnost. 

   Všechny třídy mateřské školy se také v letošním školním roce zapojily do projektu České 

obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Během celého roku všichni pilně 

plnili úkoly, za které sbírali samolepky do sešitů, které k projektu dostali. Celým projektem 

doprovázel maskot Sokol, který zůstal školce na památku. Projekt byl zakončený v červnu 

společně na školní zahradě. Tam čekala sportovní dráha, plná různých překážek. Samozřejmě 

nechyběl ani maskot Sokol. Velkým překvapením byla odměna na školní zahradě v podobě 

skákacího hradu a dalších nafukovacích prvků. Všechny děti byly oceněny za splnění úkolů 

medailemi, diplomy a pexesem. 

    Děti z MŠ Kosmonautů, ze třídy U Šípkových růží, se v tomto školním roce zúčastnily 6. 

ročníku soutěže „Domestos pro školy“. Od října do prosince plnily aktivity, během kterých se z 

dětí stali lovci bakterií, učily se správnému mytí rukou a hygieny obecně, což si zaznamenávaly 

v loveckém lístku bakterií. Děti se učily píseň lovců bakterií, kreslily a tvořily bakterie podle 

svých představ. Z jednotlivých činností se pořizovala fotografická dokumentace a následně 

odesílala k vyhodnocení. Děti ze školky byly vylosovány a vyhrály pro školu čistící produkty 

Unilever. A pro děti nechyběla sladká odměna. 

   V rámci projektu na podporu polytechnického vzdělání pozvala paní ředitelka do školky také 

řezbáře Daniela Krejčího, který přišel nejen vybaven pracovními nástroji, které ke své profesi 

potřebuje, ale byl i stylově ošacen. Dětem řezbář rozdal spolu se smirkovým papírem krásná 

dřevěná zvířátka a požádal je, aby je pěkně opracovaly. Sám řezbář začal vyřezávat lžíci a při 

práci vyprávěl o svém řemesle. Děti se dozvěděly, co všechno se dá vyřezat, z jakého dřeva se 

nejlépe vyřezává a co všechno předchází tomu, než se dřevo dostane do rukou řezbáře. 

   V loňském školním roce vyhrály děti ze třídy Šikulků MŠ Pionýrů v kategorii mateřských 

škol výtvarné soutěže nazvané „Hrajeme si s odpady“ a „Recyklování aneb Ukliďme si svět“. 

Obě tyto soutěže vyhlásil Karlovarský kraj ve spolupráci se společnostmi EKO-KOM a. s. a 

ASEKOL. Odměnou byl zajímavý výlet. Protože na konci školního roku byly kvůli 

preventivním koronavirovým opatřením všechny akce pozastaveny, vypravily se děti do 

přírodního parku Prelát v Mariánských Lázních hned na podzim na počátku nového školního 

roku. Společný výlet do přírody byl pro děti velkým zážitkem, kdy si nejen vyzkoušely své 

fyzické dovednosti na úžasných dřevěných průlezkách a lanových sestavách, ale zvládly i 

samostatnost a odloučení od rodičů. 

   I děti z MŠ Alšova si výlet užily až s nástupem nového školního roku. Společně se vydaly na 

místní rozhlednu Hard. Vycházka se uskutečnila v rámci projektového dne nazvaného 

Sokolovsko v oblacích, připraveném ve spolupráci Mateřské školy Alšova a MAP SOKRA. 

Děti se orientovaly v mapě, trasu značily šipkami na chodníku, pozorovaly okolí, kudy právě 

šly, co je kolem nich nebo se dozvěděly, co vlastně znamená slovo rozhledna. 

     Některé aktivity školky musely však přesto být odloženy a jiné zrušeny. Vzdát se děti 

musely například i divadelních představení, která rády sledují. Nahradit tuto oblíbenou činnost 

se rozhodly paní učitelky, a zpříjemnit tak dětem toto přechodné období. Paní učitelky vybraly 
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vhodné a poučné téma s názvem „Jak bacilů se zbavit“. Divadelní představení děti mile 

překvapilo a výkony učitelek byly náležitě oceněny potleskem. A paní učitelky potěšené 

zájmem dětí již připravují další divadelní představení tentokrát s názvem „Koblížek na cestách“ 

 
Dům dětí a mládeže Sokolov 

    Sokolovský Dům dětí a mládeže k 31. říjnu 2019 navštěvovalo 1 365 pravidelných členů, 

kteří byli zapsáni do 112 zájmových útvarů. V nich vyučovalo 6 stálých pedagogů a 60 

externích. 

    Značná část akcí připravovaných DDM byla zrušena v důsledku vládních nařízení. V době 

uzavření se část pracovníků věnovala tisku ochranných štítů na 3D tiskárnách, kterých vyrobili 

celkem 308 kusů a taktéž na 3D tiskárnách tisku ochranných brýlí, kterých vyrobili 115. V téže 

době se část pracovníků věnovala i dětem rodičů pracujících v IZS, zejména ve zdravotnictví, 

průměrně takto ohlídali 15 dětí denně. Uskutečnilo se přesto celkem 124 akcí příležitostné 

činnosti zájmového vzdělávání, které navštívilo 4 241 účastníků. Spontánní akce navštívilo 14 

580 zájemců, osvětové a informační 10 396.   
Uskutečnilo se jen 21 soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství, celkový počet soutěžících 

byl 1 020. Většina soutěží byla zrušena, stejně jako výstavy (například výstava Z lesa do 

pralesa v rámci Dne země či velká výstava prací zájmových útvarů).  Z proběhlých akcí 

podporovaných městem Sokolov pak proběhly například maškarní karneval, soutěž keramiky a 

ručních prací, lezení na umělé stěně či podzimní turnaj NERF.  Pokračovala také spolupráce s 

městem a městskou policií ohledně bezpečnosti a prevence. Zástupci města se zúčastňují akcí 

pořádaných organizací. Pokračoval projekt „Minuta v životě IV“ a dále pokračoval projekt pro 

MŠ „ Bezpečně a nebezpečně“ – BENE. 

  Proběhlo 12 prázdninových táborů a soustředění, kam zajelo celkem 424 účastníků. Dva 

tábory byly pobytové (v Libé u Chebu), ostatní příměstské. V nabídce byl například tábor 

stezkou netradičně, ve zvířecích stopách, ale také hra na pohádkové hrdiny či dobrodruhy, dále 

výcvik malých horolezců či parkouristů. Jeden tábor byl určen i předškolním dětem. 

   

Gymnázium a Krajské vzdělávací centrum Sokolov 

Sokolovské gymnázium prošlo ve školním roce 2019/2020 velkou změnou. Usnesením 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 344/09/19 ze dne 23. 9. 2019 bylo rozhodnuto o 

sloučení školy s Gymnáziem a střední odbornou školou Chodov, příspěvkovou organizací, a to 

s účinností od 1. 1. 2020. Navýšil se tak počet žáků i pedagogů a vznikla celá řada problémů, se 

kterým se vedení školy i řada zaměstnanců, kteří byli nuceni dojíždět za výukou mezi oběma 

městy, potýkali po celý rok. 

Od 1. ledna 2020 tak vznikla škola se 30 třídami a celkovým počtem 745 žáků. Ve školním 

roce 2019/2020 poskytovala žákům škola vzdělání úplné střední, a to ve čtyřletém studijním 

programu, v šestiletém studijním programu s přírodovědným zaměřením, v osmiletém 

studijním programu, ve čtyřletém studijním programu – průmyslová ekologie. Pro školní rok 

2020/2021 byl nabídnut obor čtyřletého gymnázia s rozšířenou výukou tělesné výchovy (ŠVP – 

Škola v pohybu) pro odloučené pracoviště Chodov. Na tento obor se přihlásilo 8 žáků, z toho 2 

nesplnili kritéria, ze zbývajících nastoupil 1 žák do kvinty na odloučené pracoviště v Chodově. 

 Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace, 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. Škola je 

zapojena do mezinárodního programu Erasmus+ - vzdělávání a mobilita jednotlivce, v jehož 

rámci je podporována aktivita pedagogických pracovníků ve vzdělávání se strukturovaného 

kurzu v zahraničí. 



41 

Pandemie koronaviru a vládní opatření výrazně zasáhl do chodu školy, a to po celý rok, kdy 

většina výuky tak jako jinde probíhala distanční formou. Omezeny či zrušeny byly naukové i 

sportovní soutěže, stejně jako řada vnitřních akcí školy i akcí pro veřejnost. 

Z akcí, které se na gymnáziu uskutečnily, jmenujme například besedu s prezidentským 

kandidátem generálem Petrem Pavlem, besedu se spisovatelem Ondřejem Hložkem, besedu s 

představiteli organizace UniLink, politikem a novinářem Michaelem Žantovským či 

představení Domácího hospicu Motýl. V tomto školním roce proběhlo na škole také testování 

úrovně anglického jazyka First Certificate in English (zkráceně FCE, jde o zkoušku z angličtiny 

patřící do skupiny Cambridge ESOL zkoušek)a testy CAE (Cambridge English: Advanced). 

Z úspěchů žáků školy pak vyzdvihněme první místo v kraji v chemické olympiádě Rudolfa 

Kvasňovského a astronomické olympiádě Richarda Bartoněka, případně několik vítězství v 

okresních kolech (matematická olympiáda a konverzační soutěž). 

Na škole již několik let také funguje Krajské vzdělávací centrum. Během školního roku 

2019/2020 proběhlo v celkovém souhrnu 33 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo celkem 

476 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. Byly realizovány čtyři akce, kterých se zúčastnilo 67 vedoucích pracovníků ze škol 

a školských zařízení. Téměř celé 2. pololetí školního roku bylo postihnuto zavřením škol a 

nemožností konat vzdělávací akce. Tento stav měl výrazný vliv na celkový počet i účast. KVC 

se v daném období zaměřilo na jinou formu pomoci učitelům prostřednictvím publikační 

činnosti a online konzultacemi. Ty se týkaly vhodných nástrojů pro distanční výuku a práce s 

nimi. 

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 a Horním 

Slavkově. 

  K 30. září 2019 měla ISŠTE Sokolov celkem 778 žáků, které vyučovalo 92 pedagogických 

pracovníků. Vládní opatření samozřejmě také zasáhla do výuky jako na jiných školách. Přesto 

několik akcí na škole proběhlo či je škola uspořádala. Pro žáky 1. ročníků proběhla v listopadu 

v rámci primární prevence akce „Hrou proti AIDS“, v rámci kariérového poradenství se žáci 3. 

a 4. ročníků oboru Informační technologie zúčastnili besedy s Ing. Pavlem Procházkou na téma 

studium na vysoké škole a práce v zahraničí. Několik desítek žáků se ve dnech 11. a 12. 

listopadu 2019 zapojilo do vzdělávacího programu nevládní organizace Člověk v tísni s 

názvem „Jeden svět na školách“. Žáci odloučeného pracoviště v Lokti absolvovali besedu na 

téma Daně a základní pojmy s pracovnicí Finančního úřadu a besedu se zástupkyní 

Velvyslanectví USA pro ekonomické záležitosti.  Před vánočními svátky proběhla beseda 

věnovaná historii židovského národa s nahrávkami pamětníků o 2. světové válce. V lednu 

absolvovali všichni žáci studijních stavebních oborů přednášku o ražbě tunelů a podzemních 

štol. Na den sv. Valentýna zorganizovali žáci 2. ročníku oboru Ekonomika a podnikání tradiční 

soutěž o ceny tzv. Červený den a v březnu se vybraní žáci 3. ročníků zúčastnili v rámci projektu 

EURES TriRegio mezinárodní exkurze Arbeitsagentur Plauen.  Následná opatření všechny akce 

zrušila. 

  Před přijetím vládních opatření se někteří žáci ještě stihli zúčastnit několika exkurzí. 

Například žáci oboru Ekonomika a podnikání navštívili SKF Lubrication v Chodově, 
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absolvovali workshop na úřadu práce, v říjnu se žáci 2. ročníku oborů Elektrikář a 

Elektrotechnika účastnili 26. ročníku veletrhu Elfetext 2019, v rámci kariérového poradenství 

navštívili žáci 3. a 4. ročníku oboru Elektrotechnika vojenský útvar v Mariánských Lázních a 

žáci 1. ročníků se vypravili do nově zrekonstruované budovy Národního muzea a navštívili 2 

výstavy, interaktivní výstavu Keltové a výstavu s názvem Tutanchamon real experience.   Žáci 

3. a 4. ročníků oboru Stavebnictví nahlédli v listopadu do veřejnosti nepřístupných míst, a to 

velínu Strahovského tunelu a technické části tunelu Blanka. 

  Ze sportovních úspěchů žáků školy jmenujme okresní kolo v přespolním běhu, kde dívky 

skončily na 2. místě a chlapci postoupili z 1. místa do kola krajského, kde si v listopadu doběhli 

pro 4. místo. Plavecký tým složený převážně z žáků 1. ročníků postoupil z 2. místa v okresním 

kole do krajského kola, tam si chlapci vyplavali v lednu 5. místo.  V okresním kole v 

basketbalu byly dívky 3., chlapci zvítězili, v prosinci pak naše chlapecké družstvo vyhrálo 

krajské kolo a zajistilo si postup na kvalifikaci o republiku, v únoru obsadili v kvalifikačním 

turnaji o jediné místo v národním kole basketbalu SŠ žáci 3. místo. V únoru se konalo ve 

sportovní hale školy okresní kolo Středoškolské sportovní ligy ve šplhu dívek a chlapců, 

děvčata se umístila na 2. místě, chlapci na 1. místě, obě družstva postoupila do kola krajského. 

Následně však byly sportovní soutěže zrušeny. 

  Z nesportovních úspěchů vyzdvihněme vítězství v krajském kole ekonomické olympiády a 

postup mezi 50 nejlepších ekonomů v ČR, taktéž vítězství v kraji v oboru Finanční gramotnost 

a všichni žáci 1. — 4. ročníku oboru IT se zapojili do Bobříka informatiky a do středoškolské 

soutěže v kybernetické bezpečnosti, v krajském kole obsadil žák školy 3. místo, v 

republikovém kole pak škola získala 44. místo. 

 

Střední škola živnostenská Sokolov 

    Škola nabízela vzdělání v tomto školním roce 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 navštěvovalo 632 žaků, které učilo 69 pedagogů. Škola 

vzdělává žáky ve dvouletých učebních oborech s výučním listem (Práce ve stravování, 

Pekařské práce), ve tříletých učebních oborech s výučním listem (Aranžér, Kuchař – číšník, 

Kuchař, Číšník – servírka, Cukrář, Cukrářské práce, Pekař, Dřevařská výroba, Kadeřník, 

Truhlář), ve čtyřletých maturitních oborech (Informační služby, Kosmetické služby) a v 

dvouletém nástavbovém studiu (Podnikání, Vlasová kosmetika). Celkově bylo v tomto školním 

roce přijato do 1. ročníků o 57 žáků více než v minulém školním roce.  V uvedeném školním 

roce byla celkem vyhlášena tři kola přijímacího řízení pro učební obory i pro obory ukončené 

maturitní zkouškou. Velký zájem byl o učební obory. V prvním kole se naplnil obor kadeřník, 

truhlář a cukrář. V dalších kolech byl v ostatních oborech nabízen jen malý počet volných míst 

v rozsahu 3 – 6 míst. Z důvodu klesajícího zájmu o nástavbové dálkové vzdělávání nebylo 

studium již veřejnosti nabízeno. 

  I tuto školu zasáhla protivirová opatření a výuka se přenesla do distanční podoby, což bylo 

vzhledem k charakteru praktických učebních oborů značně problematické. Až v době od 11. 

května měli žáci končících ročníků možnost docházet do školy i na odborný výcvik na tzv. 

konzultační hodiny, kde se s vyučujícími připravovali na závěrečné a maturitní zkoušky. 

Docházka žáků na konzultace byla dobrovolná. Zájem ze strany žáků byl vcelku vysoký, 

většina žáků ráda využila po delší době výuky na dálku možnosti osobního kontaktu s 

vyučujícím a řádně se připravovat na závěrečné i maturitní zkoušky. 

  Během školního roku proběhly veřejností zprávy o zrušení školy, které ale byly mylné. 

Jedinou změnou, která žáky i jejich učitele čekala na začátku roku 2020/2021, bylo dočasné 

přemístění výuky z budovy v Komenského ulici do pavilonu E 1. ZŠ Sokolov. K němu došlo na 

základě rozhodnutí Rady Karlovarského kraje. Důvodem přesunu byla nutnost uvolnit prostory 
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pro pobočku policejní školy, která nyní sídlí v Integrované střední škole technické a 

ekonomické Sokolov a která potřebuje vlastní samostatný objekt. Do budoucna se uvažuje 

rovněž o výstavbě zcela nového školského objektu v Žákovské ulici, jenž by měl být propojen s 

tím stávajícím. Vznikne tak multifunkční školské zařízení, kam bude soustředěna teoretická 

výuka a odborný výcvik. 

Škola i její žáci se i v tomto zvláštním roce prezentovali směrem k veřejnosti.   Zúčastnila se 

například tří akcí pořádaných pro rodičovskou veřejnost žáků ze ZŠ – „Kam po ZŠ?“ - v 

Ostrově, v Sokolově a v Chebu.  V rámci zajištění kvalitnějšího náboru žáků uspořádala škola 

pro veřejnost třikrát dny otevřených dveří. Již počtvrté byl zrealizován školní veletrh cvičných 

firem „Veletrh pod střechou“, na kterém vystavovaly firmy neregistrované v CEFIFu, a školní 

výběrové řízení fiktivních firem „Chyť si svoji firmu“, kde se žáci ucházejí o pozice ředitele 

firmy, zástupce ředitele a pracovníka marketingového a personálního oddělení. V letošním roce 

se školního výběrového řízení zúčastnily i zástupkyně CEFIF. 

  Žáci školy zaznamenali přes všechna opatření i několik významných úspěchů. Žáci oboru 

kuchař a pekař se zúčastnili soutěže o nejlepší pokrm s regionální potravinou v Lokti „O 

nejlepší koláč a polévku s regionálními surovinami“, umístili se na 3. místě. Žáci oboru aranžér 

získali na celorepublikové soutěži v Plzni 1. místo v královské disciplíně Výkladní skříň. 

Tématem bylo 30 let od uplynutí Sametové revoluce.  Žák Jakub Matula získal 2. místo v 

celostátní soutěži SOP. Jakub Matula zpracoval v loňském školním roce středoškolskou 

odbornou práci na téma Paleo životní styl a s touto prací uspěl v hodnocení odbornou komisí na 

2. místě mezi žáky oboru číšník - servírka.  Žákyně oboru kosmetické služby se umístily na 2. a 

3. místě v Beauty cupu Domažlice – kategorie Make-up a na 1. a 3. místě na mistrovství ČR 

Koruna kreativity 2020 v Praze. Žákyně oboru kadeřník Markéta Ficková zde získala rovněž 1. 

místo v kategorii Foukaná. 1. místo obou žákyň znamenalo postup na European Open 

International Championship 2020 v kategoriích make-up a foukaná. Na této evropské soutěži, 

která se konala na Slovensku v Bratislavě, získala škola 2. místo a 3. místo, obě v kategorii 

make-up. Žáci a učitelé odborného výcviku stravovacích oborů se zúčastnili soutěže odborných 

dovedností Gastro Vitana majonéza cup, kde v kategorii senior získali titul Vicemistr ČR. Na 

soutěži Lázeňský pohárek získala žákyně oboru cukrář 2. místo v bronzovém pásmu. Fiktivní 

firmy školy se účastnily veletrhů v Mostě a obsadily 1. místo v kategorii Propagační materiály. 

 V rámci středoškolské sportovní ligy obsadilo družstvo dívek školy 2. místo v okresní 

soutěži v basketbalu a postoupilo do krajského kola, družstvo chlapců také postoupilo do 

krajského kola ve volejbalu. Největším úspěchem bylo 1. místo dívek v krajském kole ve 

florbalu a postup do republikového finále, které se z důvodu pandemie COVID-19 nekonalo. 

 

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. 

  Nové operační sály 

   Nemocnice v Sokolově pokračovala v roce 2020 v rekonstrukci operačních sálů. S objemem 

180 milionů korun je to rekordní investice za posledních deset let. V tomto případě byl hlavním 

investorem Karlovarský kraj. Společnost Penta Hospitals CZ, jako provozovatel, investovala 

více než 30 milionů korun do přístrojového vybavení. V přístrojovém vybavení je hlavní 

novinkou pořízení moderního CT v hodnotě zhruba 10 milionů korun.  Jeho hlavní předností je 
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snížení dávky ozáření pacienta a vyšší kvalita pořízených snímků. Výhodou je mimo jiné i 

potřeba nižšího množství kontrastní látky při vysoké kvalitě zobrazení. Uvedena do provozu 

byla také nová, moderní endoskopická věž pro vyšetření a léčbu trávicího traktu. Přístroj 

disponuje vysoce kvalitní optikou, která lékařům umožňuje dokonalejší zobrazení sliznic 

žaludku a střev. 

  Vynaloženo bylo i například více než pět milionů korun na výměny oken, podlah, opravy 

fasád a jiné stavební úpravy. Nejvíce peněz stála kompletní výměna linolea na multioborovém 

oddělení jednotky intenzivní péče (MOJIP). Vyměněna byla podlahová krytina na dětském 

oddělení. Nová jsou také okna v pavilonu E. Dokončen byl rovněž nový sálek na očním 

oddělení. 

   Šest operačních sálů za více než 135 miliónů korun tak začalo sloužit v Nemocnici Sokolov 

obyvatelům Karlovarského kraje od prvního září. Díky jejich nepřetržitému provozu se sníží 

čekací doby na plánované operace, například totální endoprotézy kyčle nebo kolene. 

Klimatizované sály jsou vybavené moderní přístrojovou technikou potřebnou k zajištění 

kvalitní a bezpečné operační péče jednotlivých oborů, ať už pro chirurgii a traumatologii nebo 

ortopedii, gynekologii i ORL. 

 

 Nové transfuzní oddělení 
 

  Vedle pokračování prací na nových operačních sálech bylo přestěhováno odběrové místo 

transfuzního oddělení. Stávající odběrové centrum ve vile nedaleko areálu nemocnice bylo 

uzavřeno. Kvůli tomu došlo k rekonstrukci prázdných a nevyužitých prostor v pavilonu C, kde 

již měla stanice laboratoře a kanceláře. Rekonstrukce místností, které sloužily jako sklady, 

přesáhla pět milionů korun. Nově opravené prostory otevřené v červnu budou sloužit také jako 

plazmaferetické centrum, kde bude dobrovolným dárcům možno odebírat krevní plazmu. 

  Rozšířila se také provozní doba centra, což umožní dárcům větší flexibilitu objednání se na 

určitý čas, který jim vyhovuje.  Objednat k odběru se přitom budou moci pohodlně přes 

formulář na webu. Na dárce čekalo moderní komfortní prostředí špičkového zdravotnického 

zařízení. I když se nachází v areálu nemocnice, záměrem provozovatele je, aby se lidé v 

dárcovském centru cítili více jako doma než u lékaře. Interiér navrhlo designové studio a 

výsledkem je nejen sladění celého prostoru a moderního vybavení, ale i použití příjemných 

barev a motivů. Pro dárce je k dispozici kvalitní Wi-Fi připojení. Nové centrum má také 

několikanásobně vyšší počet odběrových křesel, která obsluhuje více sester. 

 

Nový příjem pro pacienty s virovým onemocněním 

 

   V souvislosti s pandemií koronaviru vznikl v březnu v sokolovské nemocnici nový speciální 

centrální příjem, který je určený pro osoby s podezřením na infekční onemocnění. Tento příjem 

byl umístěn vedle lékárny v pavilonu A. Zřízená ambulance sloužila jako provizorní místo pro 

odklonění pacientů s jinými respiračními potížemi z centrálního příjmu či ambulancí přímo v 

nemocnici. Nemocnice tak chránila pacienty na lůžkových odděleních a zaměstnance, kteří by 

v případě zavlečení nákazy do nemocnice nemohli vykonávat svou činnost a byla tak ohrožena 

funkčnost celé nemocnice. 

 

Solidarita se zdravotníky 

 

   Občané města projevili při první vlně pandemie velkou solidaritu se sokolovskými 

zdravotníky. Kromě jiného poděkování, jako bylo tleskání z balkónů či sirény vozů IZS se na 

konci března objevila na parkovišti sokolovské nemocnice asi 15 metrů dlouhá cedule jako 

důkaz nebývalé vlny solidarity i toho, že lidé ze Sokolova věděli, kdo byli v tuto chvíli jejich 
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hrdinové. Do nemocnice nosili vlastnoručně ušité roušky, napečené buchty, ovoce, kávu a čaj a 

jiné poživatiny, aby je podpořili. S postupující vlnou opatření a zejména v souvislosti s druhou 

vlnou pandemie na podzim však tato solidarita postupně ochladla a na občanech bylo nejen v 

tomto ohledu vidět značnou únavu. 

 

Omezení provozu nemocnice 

 

   Kvůli postupující pandemii došlo k omezení provozu v sokolovské nemocnici. V březnu byl 

před hlavním vchodem postaven tzv. triážový stan. Jednalo se o bariérový stan, kde pacientům 

byla měřena teplota a zjišťována anamnéza. Pacienti byli informováni o ordinačních hodinách 

fungujících ambulancí. V nemocnici se tak řešily jen akutní případy, ty plánované byly 

odloženy. Zdravotníci sloužili směny na provizorní infekční ambulanci i v záchytném 

triážovém stanu.  Vznikl zde i krizový tým, kde společně s vedením zasedli klíčoví zaměstnanci 

zařízení. Informovali ostatní o tom, jak se chovat v této složité době, tlumočili důležité 

informace a pravidla z ministerstev, krajských úřadů, hygienické stanice, jednotlivých složek 

integrovaného záchranného systému, připravovali důležité postupy a opatření. 

  Začal platit zákaz návštěv. Návštěvy byly možné pouze ve výjimečných případech (například 

u umírajících), výhradně však se souhlasem zdravotního ředitele. S platností od 19. března 

nebyl umožněn vstup ani pro doprovod k porodu. Vstup do nemocnice byl umožněn pouze přes 

centrální registr, a to přes triážový stan s ústenkou či jinou ochranou úst a nosu. Vjezd do areálu 

nemocnice byl veřejnosti zakázán. I přes krizová opatření nařízená vládou ČR provozovala 

nemocnice oční oddělení i kompletní akutní krizovou péči o pacienty v režimu 24 hodin denně 

7 dní v týdnu včetně akutní operativy a makulárního centra.  Opatření se poněkud uvolnila v 

létě, avšak na podzim s příchodem další vlny se opět vrátila. 

 

Lůžka pro pacienty s nemocí COVID-19 

 

  V dubnu vyčlenila nemocnice lůžka pro potřebu zajištění akutní péče o pacienty s 

onemocněním COVID-19. A to přednostně lůžka s možností umělé plicní ventilace a s 

možností oxygenoterapie. Nově vzniklé infekční oddělení se podařilo personálně zabezpečit, a 

to i převedením zaměstnanců z jiných pracovišť.  Na nově vzniklém oddělení byli do 3. dubna 

hospitalizováni a testováni čtyři pacienti. U žádného z nich se nákaza nepotvrdila a byli 

propuštěni do domácího doléčení. První pozitivně testovaný pacient na COVID-19 byl 

zachycen na oddělení následné péče. 

 

Vybavení pacientů audiovizuální technikou 

 

   Díky zákazu návštěv kvůli epidemii se spousta zejména starších pacientů ocitla ve velmi 

tísnivé situaci, neboť ztratili kontakt se svými blízkými. Právě proto se společnost Penta 

rozhodla vybavit svoje nemocnice technikou pro audiovizuální komunikaci pacientů s jejich 

blízkými. Tablety od mobilního operátora využívali především pacienti na lůžkách následné 

péče, kterých je v nemocnicích Penta Hospitals CZ více než čtyři sta. Většinou šlo o seniory, 

kteří neměli chytré telefony nebo jinou techniku, umožňující vizuální kontakt. Tablety 

využívali nejen pacienti, ale i personál, který v nemocnicích kvůli karanténním opatřením 

trvale zůstával. Komunikace pomocí tabletů přinesla nadšené ohlasy klientů těchto zařízení. 

 

Rekonstrukce stanice záchranářů 

 

    Zdravotničtí záchranáři dostali k dispozici kvalitnější prostory pro svou práci. V rámci 

projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 
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v Sokolově“ prošlo celé zařízení rozsáhlými stavebními úpravami za účelem zvýšení odolnosti 

stanice vůči mimořádným událostem. Kraj na akci získal dotaci a částečně ji 

spolufinancoval. Celkové náklady byly vyčíslené na 18,9 milionu korun. Stavebními úpravami 

areálu výjezdové základny, která pracuje v režimu rychlé zdravotnické pomoci a rychlé 

lékařské pomoci a zajišťuje nepřetržitý 24 hodinový provoz, se podařilo vytvořit moderní 

zázemí pro záchranáře i ostatní složky. Umožnilo to nejen kvalitnější přenos informací, ale i 

zrychlení výjezdů k pacientům.  Stavebními úpravami se řešila hlavně dispozice třetího podlaží, 

kde byly vyměněny výplně dveřních otvorů, podlahové krytiny a rozvedeny nové sítě 

elektrického a datového vedení. Dále stavebníci rozšířili vjezdy do areálu a nainstalovali také 

bránu s elektrickým pohonem a s bezpečnostními prvky. V souvislosti s výstavbou došlo i ke 

zpevnění manipulačních a parkovacích ploch. V areálu byl zbudovaný nový sjezd na přilehlou 

komunikaci. 

 

 Záložní zdravotnické operační středisko ZZS Karlovarského kraje   

 
   K prosinci začalo v Sokolově fungovat další pracoviště linky 155. Jde o záložní zdravotnické 

operační středisko, které je možno spustit do jedné hodiny. Zdravotnická záchranná služba 

využije záložní středisko pro mimořádné události. Tímto se eliminovalo riziko výpadku 

zdravotnického operačního střediska Karlovarského kraje, tedy tísňové linky 155. Díky 

podpoře Karlovarského kraje a díky realizovanému projektu IROP se podařilo vybudovat 

prostory pro koordinaci řešení situace při mimořádných událostech, které umožňují společný 

postup jednotlivých složek IZS při řízení záchranných a bezpečnostních prací. 

 

Sociální služby 
 

  Péče o děti důležitých oborů v době pandemie 

 

     V době pandemie a zavřených škol a školek bylo nutno zajistit péči o děti těch, kteří stáli v 

tzv. první linii, tedy o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, zdravotníků, 

zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil. Již koncem března 

k nim přibyly i děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci zařazení do obecních a 

krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb. V Sokolově tuto 

péči zajistila MŠ Alšova, která byla vyčleněna pro děti rodičů zaměstnaných ve složkách 

Integrovaného záchranného systému, pracujících ve správním obvodu Sokolova. Pro tyto účely 

byl vyhrazen i Dům dětí a mládeže, kde bylo postaráno o školou povinné děti do deseti let, 

jejichž rodiče byli také zaměstnaní v rámci složek IZS ve správním obvodu Sokolova. 

 Nové zázemí pečovatelské služby 

   Nové zázemí začala v květnu využívat Pečovatelská služba v Sokolově, kterou provozuje 

nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. Zázemí pro zaměstnance vzniklo v Nádražní ulici a 

oproti předchozímu objektu poskytlo především více místa a prostor pro parkování služebních 

aut. V období od ledna do konce dubna l se staraly pečovatelky a pečovatelé o 77 klientů, 

přičemž jejich průměrný věk byl 78,3 let. Pečovatelé přicházejí za klientem se službami do jeho 

domácího prostředí, což mu umožňuje setrvat tam, kde žije dlouhá léta, kde má rodinu, známé, 

sousedy, kde má vytvořeny přirozené sociální vazby, kde se cítí dobře a bezpečně. Stále častěji 

se pečovatelé starají o občany, kteří potřebují větší míru podpory. Jedná se třeba o klienty na 

vozíku nebo zrakově postižené. 
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Letní tábor OSPOD 

  Již podruhé připravil orgán sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí městského 

úřadu letní tábor  v penzionu Arnika na Božím Daru. Město jeho pořádání podporuje částkou 

kolem 120 000 korun. Letos situaci zkomplikovala koronavirová pandemie a kvůli ní nebylo 

dlouho jasné, zda se vůbec podaří tábor připravit. Situace se však v létě zlepšila a dvě desítky 

dětí mohly na Boží Dar odjet. Tentokrát ale museli jejich rodiče zajistit odpovídající potvrzení 

o tom, že jsou z hlediska koronavirové nákazy v pořádku. Zpřísněné hygienické podmínky se 

dodržovaly v penzionu, dětem časté mytí rukou a používání dezinfekčních prostředků ale 

problémy nedělalo. Děti pro letní tábor vybral orgán sociálně právní ochrany dětí, jeho pět 

zaměstnanců se pak na Božím Daru o děti staralo a připravovalo program.  Připravena byla 

například túra po Ježíškově cestě s plněním řady úkolů. Nechyběl ani pořádný výšlap na 

Klínovec s výstupem na tamní rozhlednu. A když déšť zahnal děti do penzionu, přišly na řadu 

soutěže ve společenských hrách. V předposlední den pobytu dětí v Krušných horách přijela 

tábor navštívit starostka Renata Oulehlová. 

 

Senioři v době pandemie 

 

    Město Sokolov dlouhodobě zajišťuje seniorům celou řadu služeb, které jim značně pomáhají 

při nejrůznějších momentech a situacích. Velké oblibě se těší Senior taxi, mnohokrát pomohlo 

seniorům žijícím v Sokolově, kteří se ocitli ve vážných zdravotních problémech, tísňové 

tlačítko. Se seniory se setkává vedení města i zástupci městské policie při besedách s kulturním 

programem. Zdarma je právní poradna a senioři nad pětašedesát let si například mohou 

utužovat svou „fyzičku“ při bezplatných cvičeních. Odbor sociálních věcí ve spolupráci 

s Fitness Ural totiž pro seniory připravil bezplatné zdravotní cvičení. A to vždy v úterý a ve 

čtvrtek. Do Fitness Ural mohou senioři od 65 let rovněž docházet na bezplatné cvičení systému 

sebeobrany Krav Maga, který představuje soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a 

boj zblízka. Začalo 6. ledna a trvat mělo do června, ovšem pandemie koronaviru tyto aktivity 

zhatila. 

   A právě pandemie mnoho zejména aktivních seniorů velmi ohrozila, případně jim znemožnila 

vykonávat celou řadu aktivit. Dlouhé týdny tak například nemohli kvůli pandemii na společné 

výlety senioři z klubu Slaměnka. Museli zrušit nebo odložit řadu připravených akcí, především 

pravidelné turistické výšlapy, ale také očekávaný zájezd do České televize, zájezd do Průhonic 

za kvetoucími azalkami a rododendrony a dva roky předem plánovaný týdenní turistický pobyt 

v Harrachově. Teprve letní uvolnění některé akce umožnilo.  První se uskutečnila 17. června a 

na přibližně desetikilometrový výšlap z Karlových Varů na Linhart přišlo 43 seniorů! Další 

výlet se uskutečnil například do skanzenu Doubrava v Lipové u Chebu. Na podzim však přišla 

další vlna pandemie, která ostatní akce překazila. 

  Podobně na tom byli senioři z Klubu seniorů J. z Poděbrad. I ti měli února naplánovány 

nejrůznější výlety a akce a i ty zasáhla restriktivní opatření. Alespoň v létě tak mohli uskutečnit 

několik akcí, například zajímavý výlet do továrny na hudební nástroje v Lubech nebo v říjnu do 

Českého ráje. 

  Zrušeny byly i oslavy Dne seniorů, besedy seniorů s představiteli města či sportovní seniorské 

hry. Aby to nebylo líto alespoň těm nejaktivnějším, při podzimním cvičení je navštívili 

starostka Renata Oulehlová a místostarostové Karel Jakobec a Jan Picka, aby jim přinesli 

speciální trička. Trička původně vznikla pro reprezentanty města Sokolov na sportovních hrách 

seniorů, které měly v loňském roce velký úspěch. Jejich pořádání však letos zhatil koronavirus. 

Radost tedy udělala dříve narozeným sportovcům alespoň teď. 

    Senioři, a nejen oni, si také místo oslav svého dne 16. října mohli užít online koncert s 

oblíbeným bavičem, zpěvákem a imitátorem Vladimírem Hronem. 
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   Senioři si také kromě fungující služby Senior taxy mohli na městském úřadě požádat o 

zajištění nákupů. Služba nabízená odborem sociálních věcí Městského úřadu Sokolov pro 

občany ve věku 65 plus byla k dispozici při podzimní vlně pandemie od 15. října a bezplatný 

rozvoz nákupů základních potřeb zajistilo v případě zájmu město. Tato služba byla poskytována 

výhradně seniorům v karanténě nebo nemocným. 

 

Příspěvek rodičům postižených dětí 

 

   Rodiče nebo pěstouni, kteří pečují o tělesně handicapované dítě, mohli nově požádat město 

Sokolov o jednorázový příspěvek na péči ve výši pět, respektive deset tisíc korun na dítě. Lze o 

něj požádat jednou za rok. Jednorázový příspěvek bude možné využít na kompenzační 

pomůcky, ozdravné pobyty, rehabilitace pro handicapované děti, lázeňskou léčebně 

rehabilitační péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění a podobně.  Město tímto hodlá 

rodičům alespoň trochu ulehčit už tak náročný život. V Sokolově rodiny v tomto roce pečovali 

o 35 podobně nemocných dětí. Děti zařazené do 3. stupně mohli získat příspěvek ve výši pěti 

tisíc, ve 4. stupni pak deset tisíc korun. Předpokládaný celkový objem na podporu činí 255 tisíc 

korun na kalendářní rok. 

 

Podpora domácí hospicové péče 

 

   Sokolovské Střípky a další čtyři poskytovatelé sociálních služeb z regionu se podělily o téměř 

2,4 milionu korun, které zastupitelé Karlovarského kraje schválili jako dotaci v rámci Programu 

na podporu provozování domácí hospicové péče. Dotace byla určena organizacím zajišťujícím 

paliativní péči pro těžce nemocné lidi a měla pomoci s financováním provozních a mzdových 

nákladů spojených s touto službou. Díky tomu mohou vážně nemocní strávit poslední 

okamžiky života doma v kruhu svých nejbližších. Karlovarský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 

tři miliony korun, přičemž maximální výše dotace, kterou žadatelé mohli získat, činila 500 tisíc 

korun. Střípky jsou dobrovolnické centrum působící od roku 2003 na Sokolovsku. Tato 

organizace motivuje občany k dobrovolnické činnosti, získané dobrovolníky vyškolí a dále 

koordinujeme při jejich dobrovolných aktivitách. Svou činnost zaměřuje především na 

nemocnici, léčebny dlouhodobě nemocných a na sociální zařízení poskytující pobytové služby. 

Právě Střípky stojí za zrodem domácího hospice Motýl. 

Sociální pohřeb lidem bez příbuzných 

  24. září se na městském hřbitově konal již druhý pietní tzv. sociální pohřeb pro ty zemřelé, 

jejichž příbuzní například neměli peníze na uspořádání pohřbu nebo žili v osamění a tak nebyl 

nikdo, kdo by jejich pohřeb zařídil. Pietního aktu se na městském hřbitově zúčastnili starostka 

Renata Oulehlová spolu se zástupci odboru sociálních věcí městského úřadu. Určen byl pro 

téměř dvě desítky zesnulých, jejichž popel byl po obřadu uložen do společného hrobu. O 

důstojnost tohoto okamžiku se postaral faráře Církve československé husitské Lukáš Bujna. 

Pronesl slova posledního rozloučení a naposledy požehnal ostatkům zesnulých. Nechybělo 

položení kytice na hrob a zapálení svíček. 
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X. Sport ve městě 

 Rok 2020 bohužel sportu, jakož i kultuře či školství, značně nepřál a vlny pandemie zhatily 

a znemožnily celou řadu plánovaných sportovních aktivit. Přesto několik významných a 

zajímavých akcí proběhlo a o úspěchy se snažili i hráči nejpopulárnějších sportů, tedy fotbalu a 

hokeje. 

Sokolovští hokejisté 

   Hned v únoru přišla pro sokolovské hokejisty velká změna. Od A-týmu odešel trenér Karel 

Mlejnek, který byl jmenován do pozice hlavního trenéra české juniorské reprezentace. Zároveň 

se Karel Mlejnek stal asistentem u reprezentačního týmu dospělých. Mlejnek měl v klubu 

smlouvu do dubna, a tak v poměrně krátkém časovém horizontu bylo třeba pro klub najít jiné 

řešení tak, aby byla zajištěna kontinuita práce a pokračovalo se v nastoupené cestě.  Při jeho 

působení prošel klub mnohými změnami a hned v prvním roce jeho působení dokázal po 22 

letech postoupit s A-tým do druhé nejvyšší soutěže, Chance ligy. 

  Působení týmu v této soutěži však nemělo v roce 2020 dlouhého trvání. Vzhledem k situaci 

okolo pandemie byla v březnu soutěž ukončena. Baníku patřilo v té době poslední místo s 

dvoubodovou ztrátou na předposlední Kadaň. Poslední domácí zápas letošní sezony, který 

Baník odehrál s Trhači z Kadaně, se nesl v charitativním duchu. Hlavním hrdinou celého 

podvečera byl malý Standa, který bojuje s drakem ve formě leukémie. Výtěžek ze vstupného 

spolu s příspěvkem hráčů a partnerů klubu činil 65 525 Kč. 

   Předčasné ukončení sezóny však neznamenalo konec hokeje, jakož i dalších sportů. Hráči se 

věnovali individuální přípravě, vedení klubu pak přípravě na další sezónu. V dubnu si vedení 

klubu po Tomáši Rohanovi, Petru Přindišovi a Tomáši Vracovském pojistilo minimálně na další 

rok také služby střelce Marka Švece. 28letý útočník má za sebou bodově nejlepší sezonu 

dosavadní seniorské kariéry, v 56 utkáních se blýskl 17 brankami a 16 nahrávkami. Víc bodů v 

Baníku nasbírali jen Tomáš Vracovský, Matěj Zadražil a Jaromír Kverka, s nímž společně 

ovládl týmovou tabulku střelců. Významnou posilou do další sezóny by měl být i nejlepší 

střelec loňského ročníku Chance ligy Martin Kadlec, bývalý kapitán Kladna David Tůma a 

juniorský reprezentant ze Sparty Praha Vojtěch Kropáček. Defenzivu Baníku vyztuží jihlavský 

Jan Pohl, z Litoměřic se přesunul i nadějný karlovarský obránce František Klejna. 

 Řady Baníku opustil pouze Matěj Zadražil, který zamířil do Jihlavy. To vše pod taktovkou 

nového kouče Tomáše Hamary, jenž nahradil na postu trenéra i sportovního manažera Karla 

Mlejnka. 

   Sokolov také rozšířil spolupráci s extraligovými kluby o dalšího partnera. Na již existující 

úzkou spolupráci s Karlovými Vary byly navázány kontakty se Spartou Praha. K dispozici 

budou Sokolovu ze Sparty mladší hráči, kteří jsou v mládežnické reprezentaci. Mladíci ze 

Sparty by tak měli nově mířit výhradně do Sokolova. 

   Klubu svitla do další sezóny i další naděje, tentokrát v podobě finanční pomoci, neboť hlavní 

partner, Sokolovská uhelná, podporu ukončil. Sokolovští zastupitelé totiž pro hokejisty 

schválili individuální dotaci ve výši 1,6 milionu korun. Dotace pro HC Baník Sokolov byla 

určena na celoroční sportovní činnost klubu v roce 2020. Konkrétně na pořízení výstroje, 

startovné, dopravu, trenéry, rozhodčí a pomocné funkce nebo materiál. 

   Během letních měsíců došlo také k úpravě zázemí hokejistů, konkrétně kabin, a to nákladem 

zhruba 3,4 milionu korun. Instalovány byly i zcela nové mantinely, jejichž pořízení a instalace 

přišla na necelé dva miliony korun. Nové mantinely jsou v porovnání se starým hrazením 

pružné a splňují přísné bezpečnostní normy pro pořádání mezinárodních hokejových utkání. 
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Sokolovští fotbalisté 

 

  Druholigoví fotbalisté Baníku Sokolov na tom byli, co se týče restrikcí o něco lépe, avšak 

sportovně spíše hůře. Opatření kvůli koronaviru zabránila podpořit své hráče většině fanoušků, 

teprve od května, po dvou měsících bylo umožněno se na ligové utkání podívat 80 divákům, na 

podzim měl celek průměrnou návštěvnost 677 diváků na zápas. V červnu se již mohlo na utkání 

dostavit 1000 fanoušků, ovšem ani ti nezabránili fotbalové katastrofě.  Již na konci května bylo 

rozhodnuto o tom, že fotbalisté po 14 letech sestoupí z druhé nejvyšší soutěže a od příštího 

ročníku budou hrát třetí ligu, tedy ČFL. Nejednalo se jen o důsledek výsledků, protože Sokolov 

se pohyboval většinou na posledním místě a nakonec skončil se ziskem 26 bodů jako 

předposlední, ale i kvůli tomu, že sokolovský fotbal opustil hlavní sponzor, tedy Sokolovská 

uhelná. 

   Alespoň částečně usnadnit působení klubu v sezoně 2020/2021 se rozhodli sokolovští 

zastupitelé, když na své jednání ve čtvrtek 25. června schválili A týmu individuální dotaci ve 

výši 450 000 korun. 

Hlasování o poskytnutí individuální dotace předcházela podrobná prezentace o dalším působení 

klubu včetně jeho mládežnických oddílů v podání zástupce Tomáše Provazníka. Klubu jde 

v příštím roce především o udržení Sportovního centra mládeže, které je v Sokolově jako jediné 

v našem kraji. Pokud jde o A tým, ten bude mít ve třetí nejvyšší soutěži amatérský statut. 

Individuální dotace pro „áčko“ je určena na sportovní činnost dospělých, konkrétně na nájem, 

energie, výstroj neinvestičního charakteru, dopravu, startovné, trenéry, vedoucí týmu, 

pořadatele a rozhodčí. 

  Do třetí ligy vstoupil Baník 22. srpna se zcela novým kádrem a výrazně obměněným 

realizačním týmem, který měl na starosti trenér Vít Vrtělka. Z předchozího týmu, který na ještě 

na jaře působil ve F:NL, zůstali v týmu pouze zkušený brankář Jakub Dvořák a záložník Daniel 

Kovář.  S novým dresem určeným pro první sezonu v České fotbalové lize se přišel taktéž v 

srpnu vedení města oficiálně představit nový realizační tým „áčka“. Výkonný ředitel klubu 

Tomáš Provazník společně s hlavním trenérem Vítem Vrtělkou a s kapitánem týmu Jiřím 

Procházkou informovali starostku Renatu Oulehlovou a místostarosty Karla Jakobce a Jana 

Picku nejenom o sportovních cílech v právě rozehrané soutěži. 

   Zástupci fotbalistů seznámili vedení města se současnou situací v týmu, který vstoupil do 

soutěže prohrou na domácím hřišti. Tým byl složen téměř stoprocentně z místních hráčů, ať již 

ze Sokolova nebo z blízkého okolí, tedy se sokolovský fotbal v podstatě posunul do amatérské 

roviny.  Novinkou pak byl vznik B týmu dospělých, který byl přihlášen do nejnižší soutěže. 

Ovšem s cílem postoupit alespoň do krajského přeboru. 

Sokolovští vzpěrači 

  I v roce 2020, přes všechna úskalí, pokračovaly úspěchy sokolovských vzpěračů, kteří tak 

stále více navazovali na starší tradice, které tento sport ve městě kdysi měl. Šestnáctiletý Marek 

Polhoš, vzpěrač SK vzpírání Sokolov, byl začátkem března vybrán ČSV jako jediný 

reprezentant České republiky na Mistrovství světa juniorů do 20 let, které se mělo konat ve 

dnech 14. až 24. března v rumunské Bukurešti. Marek startoval v prosinci loňského roku na 

ME juniorů do 17 let v Izraeli, kde podal vynikající výkony v hodnotách českých rekordů ve 

váze do 61 kg. Právě proto byl vybrán, ovšem kvůli pandemii koronaviru se mistrovství v 

hlavním městě Rumunska bohužel nekonalo. 

   Následující restrikce zhatily i další plánované vzpěračské akce, a tak další úspěchy 

sokolovských vzpěračů přišly až s podzimem.  Český svaz vzpírání pro start na Mistrovství 

světa juniorů do 17 let v Peru vybral ze čtyř nominovaných reprezentantů České republiky tři 

ze Sokolova, což je pro místní klub velký úspěch, ale i závazek.  Ze Sokolova odjel na 

mistrovství světa Vojtěch Krejčík (váha do 73 kg), Dominik Oračko (váha do + 102 kg) a 
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Marek Polhoš (váha do 67 kg). Pro Vojtu Krejčíka je byla premiéra na světovém šampionátu, v 

minulém roce startoval na Mistrovství Evropa juniorů do 15 let v Izraeli. Dominik Oračko s 

Markem Polhošem  reprezentovali v loňském roce na Mistrovství světa juniorů do 17 let v Las 

Vegas, kde se stal Dominik mistrem světa ve své váhové kategorii. A úspěch se dostavil i 

tentokrát. Dominik Oračko získal na mistrovství tři zlaté medaile!  Dominik startoval v 

hmotnostní kategorii nad 102 kg a patřil k největším favoritům. Nejcennější kovy mu po 

zásluze patří ve dvojboji a také v trhu a v nadhozu. Soutěže v jeho hmotnostní kategorii se 

zúčastnilo ve dvou skupinách 14 závodníků. Vojtěch Krejčík po skončení skupiny „A“ obsadil 

konečné 17 místo ze 30 startujících. Marek Polhoš obsadil v hmotnostní kategorii do 67 kg 10. 

místo, v trhu byl šestnáctý a v nadhozu skončil na 9. místě. 

Sokolovští cyklisté 

   

I cyklisté byli ve svých akcích omezeni vládními nařízeními, a tak se většina jejich akcí 

uskutečnila až v době letního uvolnění. V Sokolově se tak o víkendu 11. a 12. července jel již 

XIII. ročník silničního závodu o Pohár starosty města Sokolov, který byl zároveň mistrovstvím 

České republiky Masters. Sokolovští závodníci se ve velké konkurenci neztratili a byli vidět. 

V sobotu byla na pořadu časovka jednotlivců, která se jela na trati Zlatá - Arnoltov a zpět. 

V neděli se jelo Mistrovství ČR v časovce dvojic a mistrovství Karlovarské kraje na shodné 

trati jako v sobotu. Časovka se jela dvakrát na trati o délce 19 km, na start se postavilo 88 

závodníků. V kategorii D dojel Sokolovák Ludvík Killinger st. na  2. místě. Pro Mistrovství ČR 

v časovce dvojic a mistrovství Karlovarské kraje byla vybrána stejná trať jako v sobotu. 

V kategorii D zvítězili Ludvík Killinger st. spolu s Radoslavem Krummerem a v kategorii B 

dojeli na 3. místě Ludvík Killinger ml. s Karlem Koprem. 

Na své si příznivci cyklosportu v Sokolově přišli i v září. Od pátku 4. září do 6. září 2020 

totiž byl areál koupaliště Michal a jeho okolí plný zajímavých závodů v rámci Sokolovské 24 

MTB. Na své si přišel opravdu každý, organizátoři připravili po tři závodní dny opravdu nabitý 

závodní i kulturní program. Vše odstartovalo již v pátek horkou bikerskou novinkou, a to 

závodem Časovka do kopce MTB versus RUN. Tento nový závod je určen pro ty, co si 

netroufnou na čtyřiadvacetihodinový závod. Jedná se o časovku do kopce, kde mohou poměřit 

své síly bikeři a běžci. Páteční závod se jel na přibližně čtyřkilometrové trati na kopec Zelený 

močál nad obcí Hrušková. V sobotu pak přišel na program zlatý hřeb v podání 2. ročníku 

Sokolovské 24 MTB, který se tentokrát jel s cejchem mistrovství republiky na 24 hodin MTB.  

Jedná se o vytrvalostní závod pro horská kola, kdy závodníci na 8,5 km dlouhém okruhu krouží 

celých čtyřiadvacet hodin, a to od soboty 5. září 10 hodin do neděle 6. září 10 hodin. Na své si 

přišli během víkendu nejen bikeři, ale také děti a hendikepovaní sportovci.  Pro děti byl 

připraven od 13 hodin vytrvalostní závod na 24 minut a dále pak závod hendikepovaných 

sportovců, který odstartoval v sobotu v 18 hodin. Souběžně se závody proběhl na místních 

pískových kurtech beachvolejbalový turnaj smíšených dvojic Krušnej MIX-BEACH. 

 

Další sporty a sportovní akce 

Zimní olympiáda mládeže 

  Karlovarský kraj hostil ve dnech 19. - 24. ledna zimní mládežnickou olympiádu a část her 

se konala také v Sokolově. Poprvé v historii se Olympiáda dětí a mládeže (ODM) jako projekt 

Českého olympijského výboru podívala do nejzápadnější výspy České republiky. Akce patřila 

mezi nejprestižnější sportovní události v regionu za celou jeho historii. Účastnilo se jí 14 

výprav z jednotlivých krajů a hlavního města Prahy, celkem 1340 sportovců. Sportovci ve 

věkové kategorii 10 až 16 let své kraje reprezentovali ve 12 sportech. Kromě povinného 

alpského lyžování, běžeckého lyžování, skicrossu, ledního hokeje a snowboardingu si 
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pořadatelé dále vybrali biatlon, krasobruslení a rychlobruslení. Klasické sporty v Karlovarském 

kraji doplnily i pro zimu neobvyklé šachy, karate a lyžařský orientační běh. Soutěžilo se i v 

umělecké disciplíně hra na elektrické klávesové nástroje, v níž skončil na krásném 6. místě 

teprve 11 letý žák sokolovské umělecké školy Adam Kolář. 

Sokolov hostil během olympiády po dva dny soutěže v rychlobruslení na místním zimním 

stadionu. Jeho led si už při tréninku vyzkoušel tým Karlovarského kraje a v úterý 21. ledna 

celou výpravu rychlobruslařů včetně trenérů přijalo vedení města Sokolov. 

Mladí olympionici Karlovarského kraje nakonec dosáhli významného úspěchu a získali 24 

medailí. V bodovém pořadí krajů obhájil první post Liberecký kraj, Karlovarský kraj skončil 

v tvrdé konkurenci devátý. 

 

Areál pro biatlon a další sporty u Lomnice 

   Na rekultivovaných pozemcích Podkrušnohorské výsypky u Lomnice začal již na konci roku 

2019 a v průběhu roku 2020 vznikat nový sportovní areál zaměřený na biatlon a další menší 

sporty. Buduje ho sportovní klub Biatlonové centrum mládeže Krušné hory, z. s., pro který se 

brzy část areálu stala hlavním tréninkovým prostorem. Do budoucna by se areál měl podle 

představ klubu dál rozvíjet a nabídnout kvalitní zázemí i dalším sportům. V areálu by se klub 

chtěl zaměřit i na podporu jiných menšinových sportů, například in-line bruslení, jízda na 

kolečkových lyžích, běžecký kros v jakékoliv podobě, fitness aktivity v přírodě, některé 

netradiční míčové hry a další společenské a soutěžní aktivity. 

   Na to, aby se podařilo odvážné plány realizovat, je nezbytná podpora ze strany dalších 

podporovatelů. Po řadě jednání se podařilo dohodnout symbolický pronájem pozemků se 

Sokolovskou uhelnou a také části pozemků od sousedního sportovního klubu SKP UNITOP 

Sokolov. První úpravy areálu začaly již v loňském roce 2019 a šlo hlavně o zemní práce. 

Stavba samotného zázemí klubu se rozeběhla až po jarním uvolnění opatření proti Covid-19. 

Areál se nyní rozprostírá na ploše přes 80 000 čtverečních metrů. Už nyní jsou v areálu 

vybudované běžecké okruhy v délce 250 a 500 metrů, práce probíhají na okruzích 660, 1000 a 

1330 metrů a na střelnici pro vzduchové zbraně. 

 

Sokolovská golfová 18ka 

   Pro členy Golf Clubu Sokolov, ale také pro všechny přátelé golfu, byla na sobotu 1. srpna 

připravena výjimečná událost.  Kromě turnaje Sokolovská 18ka byl uskutečněn Den otevřených 

dveří v golfovém areálu. Akce byla realizována za finanční podpory města Sokolov a setkala se 

se značným zájmem. 

 

Tradiční plavecké závody zdravotně postižených POHÁHEK 

   Na plavecký POHÁREK, který je největší akcí určenou sportovcům se zdravotním 

znevýhodněním v našem regionu a jednou z největších akcí toho druhu v České republice, si 

museli počkat paraplavci od minulého ročníku o něco déle. Původní jarní termín zastavila první 

vlna pandemie koronaviru, ten náhradní ale už nepřekazila. A tak se v sobotu 26. září v 

sokolovském krytém bazénu, který je tradičním místem konání POHÁRKU, konečně závodilo. 

Ročník to byl osmnáctý, nad výjimečnými závody převzal záštitu hejtman Karlovarského kraje, 

primátorka města Karlovy Vary a také sokolovská starostka Renata Oulehlová, která všechny 

závodníky osobně pozdravila a popřála jim hodně úspěchů. Z osmi paraplaveckých oddílů se 

zúčastnila skoro stovka závodníků a nechyběli ani domácí z pořádajícího SK Kontakt Karlovy 

Vary. 
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XI. Statistické údaje o obyvatelstvu 

Česká republika měla k 31. prosinci roku 2020 celkem 10 701 777, což znamenalo nárůst o 

7838 obyvatel. Nárůst byl tedy mnohem nižší než v roce předešlém, do čehož se promítl o 

nárůst zemřelých v důsledku pandemie koronaviru. 

Úbytek však zaznamenal Karlovarský kraj. Úbytek byl navíc o hodně výraznější než v roce 

předcházejícím.  K 31. prosinci 2020 žilo v kraji 293 311 lidí, což znamenalo o 1353 osob 

méně než v roce předešlém, tedy úbytek činil plného půl procenta obyvatelstva.  Tento úbytek 

byl způsoben především vlivem záporného přirozeného přírůstku, kdy zemřelo o 1 344 osob 

více, než kolik se jich narodilo. V celém kraji se v roce 2020 narodilo 2 688 dětí. Oproti tomu 

zemřelých bylo 4026. 

Nejinak tomu bylo ve městě Sokolov. K 1. lednu 2021 žilo v Sokolově 22 900 obyvatel, tedy 

za rok zaznamenalo město úbytek 160 osob. Tím se bohužel potvrdil klesající trend počtu 

obyvatel v našem městě. Opět o něco vzrostl průměrný věk sokolovských občanů a přesáhl 43 

let (konkrétně 43,09).  Před matričním úřadem Sokolov bylo uzavřeno 142 sňatků (o 51 méně 

než roku 2019). Tyto počty sňatků zahrnují veškeré sňatečné obřady uzavírané před matričním 

úřadem Sokolov, tj. i sňatečné obřady uzavřené v katastru obcí patřících do matričního obvodu 

mimo město Sokolov. Snížený počet sňatků byl způsoben pandemií koronaviru a mnoho 

termínu bylo zájemci přeloženo na rok 2021. 
  V obvodu úřadu se narodilo 627 dětí, v městě samotném se narodilo 212 dětí, o 25 méně 

než v roce předešlém. V tomtéž obvodu v roce 2020 zemřelo 907 občanů, 324 pak v Sokolově, 

což znamenalo nárůst počtu zemřelých oproti roku 2019 jak v obvodu, tak ve městě samotném. 

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. 

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci roku 2020 celkem 10 797 uchazečů 

o zaměstnání, z toho 10 261 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl 

5,45 %, přičemž na 1 volné pracovní místo připadalo 2,43 uchazeče o zaměstnání. 

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval v měsíci prosinci 

největší nezaměstnanost okres Karlovy Vary, (6,01 %) což byla poněkud změna, neboť první 

příčky v nezaměstnanosti obsazoval většinou okres Sokolov (koncem roku 2020 5,97 %).       

V mezikrajském srovnání dosáhl Karlovarský kraj na konci prosince 2020 třetího nejvyššího 

podílu  nezaměstnaných a samotný karlovarský okres si pohoršil o 34 příček. Zvýšená míra 

nezaměstnanosti souvisela s vládními opatřeními proti šíření koronaviru, která se značně dotkla 

lázeňství a služeb s ním spojených. 

 

   XII. Počasí 

   V první dekádě ledna bylo většinou polojasno a srážky byly minimální, většinou dešťové. 

Teploty se pohybovaly přes den okolo 5 stupňů Celsia a v noci klesaly mírně pod nulu, proto se 

ráno se často tvořilo náledí. Druhá a třetí dekáda byla velice podobná, přeháňky většinou 

dešťové nebo smíšené, teploty se šplhaly k 7 stupňům Celsia.  Sníh napadl 19. ledna, ale 

pokrývka vydržela jen několik hodin. Do konce měsíce už jsme se sněhové nadílky nedočkali. 

    Na počátku února převládaly dešťové přeháňky nad sněhovými. Teploty dosahovaly k 10 

stupňům Celsia., dokonce se vyskytovaly bouřky a silný nárazový vítr. Od 9. února vyhlásil 

ČHMÚ výstrahu před silným větrem, který v Sokolově udeřil 10. února v ranních hodinách. 

Podle varování Českého hydrometeorologického ústavu hrozil nejvyšší stupeň nebezpečí kvůli 

orkánu Sabine, který postupoval ze západní Evropy. Vítr o rychlosti s nárazy nad 110 km/h 

přišel během noci z neděle na v pondělí a ráno zasáhl náš kraj. Došlo k přerušení dodávek 

elektrické energie, Sabine vyvracela stromy a blokovala komunikace. 

https://prace.kurzy.cz/urad-prace/
https://regiony.kurzy.cz/kraj/karlovarsky/
https://www.kurzy.cz/finance/2020/
https://www.kurzy.cz/prace/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/
https://regiony.kurzy.cz/kraj/karlovarsky/
https://regiony.kurzy.cz/kraj/karlovarsky/
https://prace.kurzy.cz/urad-prace/volna-mista/
https://www.kurzy.cz/prace/
https://regiony.kurzy.cz/kraj/karlovarsky/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/
https://www.kurzy.cz/obec/karlovy-vary/
https://regiony.kurzy.cz/kraj/karlovarsky/
https://www.kurzy.cz/finance/2020/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/
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    Další dny ve druhé a třetí únorové dekádě stále trval silný nárazový vítr s dešťovými a občas 

sněhovými přeháňkami. Teploty padaly v noci k nule nebo mírně pod nulu, přes den bylo 

kolem 5 - 8 stupni Celsia. 

     V první části března převládalo deštivé a větrné počasí, teplota se pohybovala v průměru 

kolem 6 stupňů Celsia. Ve druhé části se začalo výrazně oteplovat. Dešťových srážek obývalo a 

sluneční aktivita stoupala. Teploty se šplhaly nahoru a dosahovali až k 12. stupňům Celsia. 

   Duben pak byl velice slunný a teplý, teploty stoupaly k 20 stupňům Celsia. Srážek bylo 

minimálně a zdaleka se duben nepodobal aprílovému počasí. 

    Květen nám však tolik jarního počasí nepřinesl. Začátkem měsíce jsme ještě měli slunečné 

počasí, ale ve druhé a třetí dekádě spíše převládlo aprílové počasí. Dešťové přeháňky se 

střídaly se slunečnou oblohou, časté ranní mrazíky nám ukázaly, že mají ještě sílu, a spousta 

úrody zahrádkářům pomrzla. Denní teploty se pohybovaly často kolem 10 stupňů Celsia. 

   V první dekádě června začala teplota pozvolně stoupat k 20 stupňům Celsia, jen ranní teploty 

byly stále mezi 5-8 stupni. Nebe přírodě také dopřávalo spoustu dešťových přeháněk. 14. 

června byly přeháňky na našem území velice silné a způsobovaly lokální záplavy. Sokolovsko 

bylo naštěstí od záplav ušetřeno.  Koncem měsíce stále trvaly dešťové přeháňky se silným 

větrem a teploty zůstávaly u 20 stupňů Celsia. 

    Prázdninový červenec nám tentokrát žádné tropické léto nepřinesl. Nejvyšší teploty 

dosahovaly k 28 stupňům Celsia, převládala však průměrná teplota mezi 20 – 25 stupni, ranní 

teploty mnohdy nedosahovaly ani k 10 stupňům a objevovaly se časté dešťové přeháňky. 

    V první srpnové dekádě se ale velice oteplilo, teplota konečně dosáhla tropické 30.  Dešťové 

přeháňky se vyskytovaly velice výjimečně. Jen v poslední dekádě se mírně ochladilo, a to 

hlavně v nočních a ranních hodinách a přibylo více dešťových přeháněk. Toto teplé a deštivé 

počasí přálo houbařům. 

    Na začátku září stále panovaly letní teploty, které se šplhaly až k 28 stupňům Celsia a 

dokonce se opět po zazimování 9. září otevřelo koupaliště Michal. Lidé si mohli koupání užívat 

až 16. září. Ve třetí části září se už ochladilo a ranní teploty se pohybovaly pouze mezi 5-10 

stupni, odpolední pak kolem 15. 

    Začátek října byl chladný a dešťový, následně jsme si však užili babího léta. Bylo slunečno s 

občasnými dešťovými přeháňkami a teploty se šplhaly ve slunečných dnech až k 20. 

    V první dekádě listopadu převládalo slunečno. Ráno a dopoledne nás potrápila mlha a 

přízemní mrazíky, kdy rtuť teploměru padala k mínus 3 stupňům Celsia. Přes den pak šplhala 

k 8-10 stupňům.   V prosinci převládalo teplé deštivé počasí, ojediněle klesala teplota k nule a 

dešťové přeháňky se měnily ve sněhové, sníh se však neudržel a ihned roztával. Vánoce jsme 

trávili na blátě s teplotami kolem 10 stupni Celsia. Až poslední den v roce začaly teploty 

výrazně klesat a začal padat sníh. 

 

 

 

Zápis byl schválen Radou města Sokolova dne 6. 10. 2021 usnesením č. 576/28RM/2021.  
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