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SWISS-FORM, a.s. – Konstrukce, výroba dílů a sestav z plechu

Výrobní závod Nejdek
Nový výrobní závod Nová Role

Rozšiřujeme náš tým a hledáme kolegy na tyto pozice:

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ:

• Vedoucí projektu / Key Account Manager
• Technik kvality
• Pracovník technické přípravy výroby
• Strojní konstruktér
• Programátor CNC strojů

Jsme společnost, která většinu své produkce exportuje do zahraničí, proto hledáme kolegy, kteří se nebojí 
komunikovat v anglickém, nebo německém jazyce.

Budeme rádi, pokud nám zašlete Vaše CV, abychom Vás následně mohli kontaktovat a
osobně seznámit s naší společností, včetně oblastí činností, které budou v kompetenci nabízených 
pracovních pozic.

Richard Vaněček / vanecek@swissform.cz / www.swissform.cz

VÝROBNÍ ODDĚLENÍ:

• Seřizovač a operátor CNC strojů
• Seřizovač a operátor robotizovaných pracovišť
• Operátor NC a CNC strojů
• Svářeč TIG
• Brusič kovů
• Pracovník expedice

Budeme rádi, pokud nám zašlete Váš životopis, abychom Vás následně mohli kontaktovat a
osobně seznámit s naší společností, včetně oblastí činností, které budou v kompetenci nabízených 
pracovních pozic.

Ing. Igor Blažek / blazek@swissform.cz / www.swissform.cz
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Děti se učí teoretické věci, jako: nebavit se s cizími 
lidmi a nebrat si nic od nich, nikam nechodit s lidmi, 
které neznám, popis osob, výrazný hlasový projev, 
kam utíkat v  případě nebezpečí. V  praktické části 
se učí základní prvky sebeobrany a  kdy je použít. 
Kurz bude probíhat každých čtrnáct dní až do konce 
školního roku.

Podlipská Jitka  a Andrea Hábelová, MŠ Marie Majerové
 

ALEJ PŘÁTELSTVÍ JE ALEJÍ ROKU 2018

Vítěznou alejí osmého ročníku ankety Alej roku 
se stala dubová Alej přátelství na jezeře Medard 
u Sokolova. Získala přízeň 1 592 hlasujících a stala 
se nejoblíbenější alejí roku 2018 jak v Karlovarském 
kraji, tak i v celé republice. Arnika k vítězné aleji na 
jaře umístí pamětní ceduli. Alej přátelství u  jezera 
Medard blízko Sokolova byla vysázena teprve loni. 
V  anketě tedy stejně jako v  předchozím ročníku 
zvítězila mladinká alej. Hlasující tak ocenili snahu 
místních lidí, kteří vysadili k  100. výročí republiky 
sto dubů. 

Ing. Jiří Kaňa, Arnika, tiskový mluvčí

NA VRÁNOVĚ NEJEN S PEJSKY

V úterý 18. prosince 2018 se v Záchytném zařízení 
pro zvířata na ranči Vránov konalo příjemné před-
vánoční setkání. Starostka Renata Oulehlová ve 
spolupráci s odborem sociálních věcí vypravila sku-
pinu starších občanů Sokolova do psího útulku na 
Vránově, kde pro ně Veronika Fazekašová a Vanda 
Říhová uspořádaly příjemný program.

Nejprve šli všichni pohladit a  potěšit piškotem 
opuštěné pejsky. Dojemné chvíle následovala 
půvabná projížďka Popelek na koních za doprovodu 
ústřední písně z  pohádky Tři oříšky pro Popelku. 
V  tomto případě mohli hosté potěšit krásné koně 
i hříbě lahodnou mrkví. Když už byli všichni dosta-
tečně potěšeni a  prokřehlí zimou, odebrali se do 
westernové společenské místnosti, kde si vychut-
nali nejen čaj a svařené víno. Rozdávaly se i drobné 
dárečky, včetně domácího vaječného koňaku, který 
darovaly zmíněné provozovatelky útulku. 

"
Jsem 

ráda, že jsme se tu sešli v tak hojném počtu a děkuji 
oběma děvčatům za to, s jakou láskou a péčí se sta-
rají o opuštěné pejsky a právem jsou vlajkovou lodí 
celého regionu,” řekla starostka Renata Oulehlová. 
Veronika Fazekašová naproti tomu poděkovala 
městu, že právě díky jeho důvěře a  podpoře se 
mohou o své svěřence starat, jak nejlépe dovedou. 
Posezení se protáhlo do pozdního odpoledne.

Pavla Sofilkaničová 

DĚTI Z MATEŘINKY SE UČILY SEBEOBRANĚ

Na podzim nás oslovil pan Pekuniak, prezident 
CAOKK, který zajišťuje v  regionu projekt 

“
STOP 

násilí na školách - prevence kriminality” a  nabídl 
nám účast na tomto projektu. Jedná se o  výuku 
základních prvků sebeobrany. Zájem rodičů byl ve-
liký, a tak 8. 1. 2019 proběhla 1. lekce dětské výuky. 

SOKOLOVSKý PATRIOT
obecní zpravodaj - MK ČR E 12610
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Zprávy z města

TABULE BUDOU LÁKAT 
NA CHLOUBY MĚSTA

Sokolov chystá umístění nových vítacích 
tabulí na okrajích města. První cedule bude 
stát v  ulici Chebská, další dvě pak v  ulici 
Stará Ovčárna. Ty by měly být osazeny již 
na jaře roku 2019. Další dvě pak radnice 
plánuje postavit v  ulicích Kraslická a  K. H. 
Borovského. Město tak chce přijíždějící 
a  odjíždějící návštěvníky města upozornit 
na největší lákadla města pro trávení vol-
ného času. Velkoformátové tabule budou 
oboustranné a  objeví se na nich například 
sokolovské muzeum, koupaliště Michal, 
rozhledna nebo cyklostezky. „Formality ne-
byly vůbec jednoduché, veškeré vyřizování 
trvalo celé již proběhlé volební období. 
Výběrové řízení je již za námi a já jsem velmi 
rád, že se do realizace konečně pustíme,“ 
konstatoval místostarosta Sokolova Jan 
Picka. Město za první etapu zaplatí bezmá-
la 850 tisíc korun.

POZEMKY PRO VýSTAVBU

Město Sokolov zveřejňuje podle § 39 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zá-
měr prodat blok pozemků o celkové výměře 
4 122 m2 v  ulici Ondříčkova v  lokalitě 
Šenvert složený z  pozemku p. č. 570/1 
o  výměře 548 m2, pozemku p. č. 570/2 
o  výměře 3 362 m2, pozemku p. č. 575 
o výměře 189 m2 a pozemku p. č. 577 o vý-
měře 23 m2, vše v k. ú. Sokolov. Minimální 
výše kupní ceny byla určena znaleckým 
posudkem o ceně obvyklé v místě a čase č. 
294-25/2018 ze dne 02. 05. 2018, a to 3 660 
300 Kč bez DPH. Dle platného územního 
plánu se pozemky nachází v  ploše BK – 
bydlení kolektivní, kde je hlavním využitím 
bydlení v  bytových domech. V  ploše BK je 
dále možná výstavba zařízení školských, 
zdravotnických, sociálních a církevních, bu-
dovy pro administrativu, sportovní stavby 
a  zařízení pro obsluhu plochy, parkoviště 
a  odstavná a  parkovací stání. Kompletní 
nabídka a  podmínky veřejné nabídky jsou 
zveřejněny na stránkách města do 28. 02. 
2019 – úřední deska (záměr prodat). 
Bližší informace podá Bc. Renata Pacel-

tová, Městský úřad Sokolov, odbor správy 
majetku, tel.: 354 228 279, email: renata.
paceltova@mu-sokolov.cz.

NOMINUJTE OSOBNOSTI MĚSTA 
PRO ROK 2018 

Rada města Sokolov vyhlašuje veřejnou 
anketu pro udělování čestných ocenění 
v  anketě 

“
Osobnost města Sokolova” pro 

uplynulý rok 2018. Smyslem každoročního 
vyhlášení nejlepších osobností nebo kolek-
tivů je veřejně vyslovit uznání za aktivity 
mládeže i dospělých v nejrůznějších oblas-
tech života, které chce město podporovat. 
Jedná se zejména o oblast sportu, kultury, 
školství, mimoškolní aktivity mládeže, dále 
ocenění je možno udělit za podání mimo-
řádného výkonu nebo za dosažení význam-
ných úspěchů ve svém oboru, za činnosti 
představující pro Sokolov výjimečný přínos, 
za celoživotní dílo apod. 
Podnět k nominaci může podat každý občan 
Sokolova, zájmové organizace, společnosti, 
školy na území Sokolova a  komise Rady 
města Sokolova. Podněty k  nominaci musí 
obsahovat – jméno a  příjmení, příp. titul 

navrženého, jeho adresu bydliště nebo jiný 
kontakt, důvod a popis aktivit navrženého 
ve vztahu k  vyhlášení, kontakt na navrho-
vatele. Trvalé bydliště nominovaného na 
území Sokolova není podmínkou. 
Pro navržení použijte vystřižený anketní 
lístek otištěný v  Sokolovském Patriotu, 
případně hlasujte pomocí elektronické 
pošty zaslané na odbor finanční a  školství 
Městského úřadu Sokolov nebo dopisem 
adresovaným městskému úřadu.   Všechny 
zasílané návrhy musí být označeny heslem 
„Osobnost města Sokolova“. Další informa-
ce najdete na webu www.sokolov.cz v sekci 
Odbor finanční a  školství, úsek kultury. 
Uzávěrka pro příjem nominaci je 15. února 
2019.

Pavla Sofilkaničová

SOKOLOV HLEDÁ NOVÉ ŘEDITELE 
PŘÍSPĚVKOVýCH ORGANIZACÍ

Sokolov hledá ředitele nové příspěvkové 
organizace, která bude ve městě provozo-
vat sociální služby. Výhodou pro uchazeče 
o tuto pozici je znalost problematiky po-
skytování sociálních a zdravotních služeb 

Požadované údaje o navrhovaném
 

Jméno a příjmení, příp. titul: ................................................................................................................................................................

 

Adresa bydliště nebo jiný kontakt: ................................................................................................................................................................

 

Důvod nominace: ................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................

 

 Kontakt na navrhovatele: ................................................................................................................................................................

✁

Osobnost města Sokolova 2018

Možnosti jak hlasovat: na webových stránkách města: www.sokolov.cz, formulářem v Patriotu,
nebo e-mailem zaslaným na odbor finanční a školství MěÚ Sokolov (jarmila.pychova@mu-sokolov.cz)

Všechny zasílané návrhy označte heslem Osobnost města Sokolova 2018.

Uzávěrka návrhů je 15. února 2019! Patriot
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Vítání občánků 

INfORMACE K ,,VÍTÁNÍ OBČÁNKů“

Vážení rodiče,
vítání občánků se vztahuje na děti ve věku 6 
týdnů od narození do věku 1 roku s trvalým 
pobytem na území města Sokolov v  době 
podání přihlášky. V případě zájmu je možné 
vyplnit přihlášku, kterou naleznete na 
webových stránkách města Sokolov – www.
sokolov.cz (Informace k  ,,Vítání občánků“) 
nebo si ji osobně můžete vyzvednout na ma-
trice či odboru finančním a školství v budově 
Městského úřadu v  Sokolově nebo požádat 

datum čas datum čas

09.04.2019 14:00 - 17:00 hod.

10.04.2019 14:00 - 17:00 hod.

03.04.2019 14:00 - 17:00 hod.

04.04.2019 14:00 - 17:00 hod.

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 
(odloučené pracoviště v ulici Boženy Němcové 
1784)

09.04.2019 14:00 - 17:00 hod. x x

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 08.04.2019 14:00 - 17:00 hod. 23.04.2019 14:00 - 15:00 hod.

02.04.2019 14:00 - 17:30 hod.

03.04.2019 14:00 - 17:30 hod.

03.04.2019 15:00 - 18:00 hod.

04.04.2019 15:00 - 17:00 hod.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole, do které spadá dle místa trvalého pobytu, pokud zákonný 
zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. 

Dle § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout  
žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného 
ve školském  rejstříku (kapacita školy).

24.04.2019 14:00 - 16:00 hod.Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916

Základní škola Sokolov, Švabinského 
1702 09.04.2019 14:00 - 16:00 hod.

Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 16.04.2019 14:00 - 16:00 hod.

dle individuální domluvy

Řádný termín Náhradní termín
Základní škola

Termíny zápisů do 1. tříd základních škol zřízených městem Sokolov

pro školní rok 2019/2020

a hospodaření příspěvkových organizací. 
Město chce poskytovat plnohodnotnou, 
prozatím terénní péči o seniory a potřebné 
spoluobčany. Uzávěrka pro příjem přihlá-
šek je 7. února 2019. „Jsme jediní v  kraji, 
kteří neposkytují péči tohoto typu, i když 
nabízíme přes tři stovky nízkonákladových 
bytů pro seniory. Chceme, aby starší lidé žili 
co nejdéle ve svém přirozeném prostředí 
doma,“ uvedla starostka Renata Oulehlová. 
Město Sokolov se na základě loňského 
rozhodnutí rady města dále chystá vyhlásit 
konkursní řízení na pozice ředitelů mateř-
ských a základních škol. Budou se týkat 
těchto zařízení. (Uvedené termíny jsou 
orientační):

- Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 – 
únor 2019
- Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 – 
únor 2019
- Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 
1881 – březen 2019
- Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 
1650 – září 2019
Podrobnosti o vyhlášeném konkursním 
řízení uchazeči naleznou v únoru na webu 
města Sokolova.

 Ing. Barbora Bardonová,
vedoucí odboru finančního a školství

o  zaslání emailem – kontaktní adresa: ro-
mana.cernikova@mu-sokolov.cz. Přihlášku 
můžete doručit osobně nebo zaslat poštou 
na adresu: Městský úřad Sokolov, odbor 
finanční a školství, Rokycanova 1929, 356 01 
Sokolov, a to nejpozději 20 dnů před stano-
veným termínem konání akce.  
Termíny jsou následující: 25. 02. 2019 (děti 
narozené od 01. 10. 2018 do 15. 11. 2018).
Bližší informace poskytne odbor finanční 
a  školství, pí Romana Černíková, tel. č.: 
354 228 188, email: romana.cernikova@mu-
sokolov.cz.
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Zprávy z města

Vládní agentura v Sokolově působila tři roky
V  únoru 2019 končí tříletá spolupráce 
města Sokolov s  Agenturou pro sociální 
začleňování, která pomáhá obcím a městům 
řešit problematiku sociálního vyloučení. 
Město spolupracovalo s  agenturou již pod-
ruhé.  Pozornost byla věnována nejen oblasti 
sociálního začleňování, ale i  vzdělávání. 
Situaci v sokolovských sociálně vyloučených 
lokalitách zmapoval průzkum, který provedli 
pracovníci agentury koncem roku 2016. 
Městu se díky agentuře podařilo realizovat 
projekt asistentů prevence kriminality při 
Městské policii Sokolov. Díky dotaci z  Op-
eračního programu Zaměstnanost je finan-
cováno dvanáct pozic po dobu tří let. Do 
spolupráce se vyjma zástupců neziskových 
organizací ve městě zapojili i  ředitelé míst-
ních škol a školek. Na pravidelných setkáních, 
vedených lokálními konzultanty z agentury, 
diskutovali o situaci v oblasti vzdělávání. Na 

základě těchto konzultací byla v dokumentu 
Místní plán inkluze (dostupné na www.
sokolov.cz v  sekci Program rozvoje města) 
zpracována strategická témata, kterým by-
chom se chtěli věnovat ke zkvalitnění a inklu-
zivnímu zaměření vzdělávání ve městě. Aby-
chom dosáhli našeho cíle - kvalitního vzdělání 
poskytovaného všem dětem a žákům v míře 
jejich maximálního potenciálu a  v  neseg-
regujícím prostředí, budeme se ubírat mj. 
cestou sdílení zkušeností a spolupráce mezi 
školami, transparentního a měřitelného hod-
nocení kvality vzdělávací soustavy, zvýšení 
informovanosti rodičů žáků zájmových 
skupin o významu vzdělání a jeho důležitosti 
pro uplatnění na trhu práce. Prostřednictvím 
využití vhodných dotačních titulů chceme 
např. nadále zvyšovat odborné kompetence 
pedagogů a  vykonávat prevenci rizikového 
chování a  bezpečného klimatu ve školách. 

Věříme, že v roce 2020 s koncem  platnosti 
první verze Místního plánu inkluze uvidíme 
první výsledky v  podobě naplnění stano-
veného cíle v oblasti vzdělávání. 

Ing. Barbora Bardonová, vedoucí odboru finančního 
a  školství MěÚ Sokolov, Mgr. Jana Zdvořáková, vedoucí 
oddělení dotací a veřejných zakázek, odbor rozvoje města

Zdroj: Sokolov, Bezpečné město
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Obrazově v Sokolově

Vánoční koncert, Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, 25. 12. 2018Vánoční koncert, Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, 25. 12. 2018

Maškarní karneval, DDM, 19. 1. 2019

Maškarní karneval, DDM, 19. 1. 2019Silvestr, 4K 3D kino Alfa, 31. 12. 2018

Maškarní karneval, DDM, 19. 1. 2019



společným počinem byl tematický kalendář 
s  názvem Kulinářské cestování. Žáci během 
společných pobytů vybrali, uvařili a  zdoku-
mentovali typická národní jídla. Vybrané 
fotografie byly použity k tvorbě kalendáře.“
Na koho jsme pyšní
Ředitel školy Vladimír Vlček se může 
spolehnout na kvalitní tým pedagogů. 
A  stěžovat si nemůže ani na nedostatek 
posil z řad čerstvých absolventů. V posled-
ních letech se daří s každým školním rokem 
přijmout nového člena. „Rád vzpomínám na 
paní učitelku Janu Krupkovou. Ta je dosud 
krajským garantem olympiády z  českého 
jazyka. Žáci se pod jejím vedením pravidelně 
zúčastňovali národního kola této olympiády. 
V roce 2016 byla oceněna pamětním listem 
hejtmana Karlovarského kraje k příležitosti 
Dne učitelů,“ podotknul ředitel. „Nerad 

bych zapomněl na bývalého ředitele naší 
školy pana Františka Šteinfelda, který 
byl i  dlouholetým sbormistrem dětského 
pěveckého sboru Zvonek,“ dodává Vladimír 
Vlček. 
Co nás činí výjimečnými
„Naše škola je mezi širokou veřejností zná-
ma svými kulturními projekty. Nejvýznam-
nějšími a pravidelnými akcemi jsou Vánoční 
akademie, Školní jarmarky a  Poslední 
zvonění. V  rámci Vánoční akademie probí-

volejbalu, minifotbalu, OVOV, přespolního 
běhu, olympiádě v českém jazyce, čtenářské 
soutěži Nekoktám, čtu,“ vyjmenoval Vla-
dimír Vlček. „Nabízíme také širokou škálu 
odpoledních volnočasových aktivit.  Ve 
spolupráci s  ISŠTE Sokolov jsou to Klub 
silných aneb buď online a Kroužek fyzické 
a psychické zdatnosti. Dále nabízíme Klub 
zábavné logiky a  deskových her, Míčové 
hry, Pohybové hry, Orientální tance 
nebo Angličtinu hrou,“ dodal. V  rámci 
Klubu silných se žáci zapojili do projektu 
Srdce s  láskou darované. Tento projekt 
podporuje tradiční hodnoty, týmovou spo-
lupráci a  mezilidské vztahy. Zmínili jsme 
se o  zájmové činnosti žáků a  sem patří 
i možnost navštěvovat keramickou dílnu 
otevřenou přímo ve škole. Zde si mohou 
děti zhotovit jakýkoliv keramický výrobek. 
Zájem o  tuto činnost je velký a  funguje 
zde několik kroužků pro všechny věkové 
kategorie.
Učíme jazyky kvalifikovaně
„Žákům se dostává velmi kvalitní ja-
zykové výuky, své nabyté vědomosti 
si mohou ověřit v  praktickém životě. 
Škola navázala partnerství se školou ve 
Schwandorfu a několikrát do roka probíhá 
setkání žáků obou škol střídavě v Sokolově 
a ve Schwandorfu,“ pokračuje v aktivitách 
školy Vladimír Vlček. Žáci soutěží ve 
sportu, seznamují se s  okolím a  historií 
Schwandorfu a  snaží se komunikovat se 
svými německými vrstevníky. „Posledním 

Život v Sokolově

Poznáváme naše školy: ZŠ Křižíkova

Jarmarky patří k tradičním akcím školy.

Pořádali jsme charitativní sbírku pro handicapovanou 
Michalku na nákup invalidního vozíku. 

Škola zahájila svou činnost 1. září 1981. 
Počet žáků se během let měnil, v současné 
době ji navštěvuje  bezmála pět set žáků. 
Budova školy se skládá ze čtyř pavilonů, 
ve kterých naleznete jednadvacet kme-
nových tříd a  celou řadu odborných 
učeben. Každá z  nich je vybavena počí-
tačem, interaktivní tabulí nebo datapro-
jektorem. Nemůžeme opomenout ani dvě 
počítačové učebny, jejichž využití je maxi-
mální. Žáci mají k dispozici i dvě tělocvičny 
a školní hřiště s altánem, které je otevřeno 
i v odpoledních hodinách široké veřejnosti. 
Škola disponuje svou vlastní kuchyní 
a školní jídelnou, je zapojena do projektů 
Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

„V  loňském školním roce jsme také vy-
budovali relaxační místnost. Původním 
záměrem byla možnost relaxačního  
a kompenzačního cvičení pro žáky se speci-
álními potřebami, využíváme ji ale i pro žáky 
neklidné, nesoustředěné, unavené,“ uvedl 
k  vybavenosti školy její ředitel Vladimír 
Vlček. Na škole funguje školní poradenské 
pracoviště se školním psychologem a speci-
álním pedagogem. 
„Jsme základní škola s  podporou poly-
technické výuky v  rámci sítě šesti škol 
v  Karlovarském kraji. Díky sponzorům  
a podpoře Krajské hospodářské komory jsme 
se zúčastnili 1. ligy robotiky (first Lego 
League), ve které žáci získali cenu poroty za 
osobitý přístup k soutěži,“ pokračuje ředitel 
Vlček.
Velkou chloubou  základní školy v  Křižíkově 
ulici je její knihovna, v  níž je téměř sedm 
tisíc svazků odborné i  zábavné literatury, 
dataprojektor a  počítač s  připojením na 
internet. Tato učebna je využívána v  do-
poledních hodinách v  rámci výuky českého 
jazyka a  literatury, v  odpoledních hodinách 
pro zájmovou činnost žáků. 
V čem vynikáme
Naši žáci jsou velmi úspěšní v  různých sou-
těžích. „Za všechny jmenujme alespoň účast 
žáků v krajských kolech florbalu, basketbalu, 
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Krav Maga. Bojové umění pro všechny

Na jarmarcích nabízíme výrobky žáků pro rodiče a přá-
tele školy s kulturním vystoupením žáků.

hají tematická vystoupení žáků pro rodiče 
a přátele školy v kině Alfa. Školní jarmarky 
se odehrávají na našem hřišti a  kromě 
kulturního vystoupení zde žáci nabízejí 
širokou škálu svých vlastnoručních výrobků. 
Část výtěžku putuje na různé charitativní 
projekty, ať už na nový invalidní vozík pro 
handicapovanou dívku nebo pro kočičí a psí 
útulky. Poslední zvonění žáků devátých roč-
níků je vždy jejich dojemným rozloučením 
se školou,“ dodává ředitel Vlček.
„Velkou odezvu má mezi žáky projekt Jsem 

laskavec. V tomto školním roce jsme daro-
vali nemalou finanční částku Záchytnému 
zařízení pro psy na ranči Vránov a  přispěli 
na výcvik asistenčního psa pro postiženého 
chlapce,“ doplňuje Vladimír Vlček. 
Specifikem naší školy je zaměření na nadané 
žáky, spolupracujeme s Mensou ČR a nadací 
QUIDO na systému vyhledávání a  rozvíjení 
nadaných žáků.

Vladimír Vlček, Pavla Sofilkaničová

Krav Maga, volně přeloženo jako „boj 
z blízka“, je izraelský sebeobranný systém, 
který je u nás stále oblíbenější. Sportovní 
klub SK Krav Maga Club z. s., který jej 
vyučuje, je v Sokolově veden také u TVUS 
a ČUS. Instruktoři vedou kurzy sebeobrany 
i pro seniory, a to díky podpoře města So-
kolov, zdarma. Nyní chystají nábor nových 
studentů. 

„Krav Maga pomáhá naučit se bránit všem 
bez ohledu na věk a  fyzickou kondici. Ne-
dílnou součástí naší práce je trénink dětí 
a mladistvých, pro které je Krav Maga velice 
užitečným nástrojem ke zvýšení bezpečnos-
ti,“ popisuje hlavní instruktor klubu Josef 
Miskolczi. Účastníci se naučí, jak zvládat 
krizové situace, vypořádat se s  problémy 
mezi vrstevníky i dospělými, zlepší svou kon-
centraci, fyzickou zdatnost a mnoho dalšího. 
V  klubu aktuálně působí 70 členů, desítku 
z nich tvoří lidé starší 65 let. Josef Miskolczi si 
pochvaluje nejen účast, ale především zpět-
nou vazbu svých svěřenců. „Mnohem více si 
věří v  osobním i  pracovním životě. Vědí, co 
znamená bezpečné chování a  jak reagovat 
na vzniklé situace,“ říká hlavní trenér Krav 
Magy s tím, že své si v tom našly děti, ženy 
i starší lidé. „Děti jsou všímavější vůči svému 
okolí, ženy se umějí vymezit vůči opačnému 
pohlaví, když je jim něco nepříjemné, starší 
lidé se nebojí pohybovat venku,“ dodává. 

Kurzy opět začínají 4. února 2019 a jsou vždy 
v pondělí a ve středu ve fitness centru Ural 
v Sokolově.

V únoru probíhá nábor do věkových kategorií 
5 až 10 let, 11 až 15 let, 16 až 64 let, a také 
pro seniory věku od 65 let. Délka kurzů není 
časově ohraničená, jedná se o  pravidelnou 

výuku s výjimkou letních měsíců, kdy probíhá 
výuka pouze v dospělé třídě. 

Další informace jsou k  dispozici na webu 
www.kravmagaclub.cz nebo telefonním čísle 
725 010 791. 

Pavla Sofilkaničová
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Rozvoj v Sokolově

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOKOLOV

Na rok 2019 město Sokolov plánuje realizovat 
výstavbu nové městské knihovny. Knihovna 
se bude nacházet na Starém náměstí v  ob-
jektu bývalé prodejny DM a  v  sousedícím 
objektu. Občané v přízemí městské knihovny 
naleznou společenské prostory jako je sál, 
klubovna, čítárna. Ve  druhém nadzemním 
podlaží je navrženo oddělení pro dospělé se 
studovnou. Je zde také zázemí pro zvukovou 
knihovnu včetně poslechových míst. V rámci 
tohoto oddělení je navržena venkovní terasa 
(popř. zimní zahrada) s posezením. Ve třetím 
nadzemním podlaží je umístěno oddělení 
pro děti. Ve čtvrtém nadzemním podlaží 
jsou navrženy neveřejné prostory knihovny, 
které budou sloužit jako kanceláře, sklad pro 
úklid, sklad knih a zasedací místnost. Vzhle-
dem k  vysokému prostoru podkroví je zde 
navrženo ještě vestavné patro, které bude 
sloužit jako interní sklady knihovny – ekono-
mické oddělení a  archiv. Výstavba městské 
knihovny bude trvat jeden rok od zahájení 
stavebních prací. Předpokládaný termín 
otevření pro veřejnost a  provozu městské 
knihovny je stanoven na jaro 2020.

Ing. Jaroslav Urbánek, odbor rozvoje města 

AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2018

Stavebních akcí realizovaných v roce 2018 je 
více, pojďme si tedy zpětně připomenout ty 
nejvýznamnější. A nemusí to být nutně akce 
finančně nákladné nebo stavebně rozsáhlé. 
Jsou to akce, které občanům pomohly, udě-
laly radost anebo jen zpříjemnily žití. Např. 
Vám, co docházíte za zaměstnáním nebo za 
odpočinkem do Dolního Rychnova, udělal 
radost nový přechod pro chodce na komu-

nikaci II/210. Nutno říci, že na realizaci se 
finančně podílelo město Sokolov, obec Dolní 
Rychnov a Krajská správa a údržba silnic Kar-
lovarského kraje. Nemalé prostředky byly 
uvolněny na investice a  opravy školských 
zařízení a  Domu dětí a  mládeže. Namátkou 
například v  mateřské školce v  ulici Vítězná 
byly provedeny stavební úpravy kuchyně, 
v mateřské škole Alšova je opravena elektro-
instalace. Také základní škola v ulici Křižíkova 
má opravenou elektroinstalaci či třeba nové 
podlahové krytiny. Děti jistě využijí v areálu 
Domu dětí a mládeže rozšířené dopravní hři-
ště. Na této akci se finančně podílelo město 
Sokolov a Karlovarský kraj. Nových komuni-
kací se dočkali obyvatelé v ulici Spartakiádní, 
v ulici Marie Majerové a v ulici Třebízského. 
V  rámci stavebních úprav uvedených komu-
nikací vznikla tolik potřebná nová parkovací 
místa. Novou podobu dostalo také nábřeží 
Petra Bezruče. Další parkovací místa byla 
vybudována v  ulici Slavíčkova, u  základní 
školy v ulici Křižíkova, v ulici Dukelská u kina 
Alfa a  v  ulici Slovenská. Obyvatelé sídliště 
Vítězná se nyní těší z  úpravy náměstíčka 
u  prodejny. Pro lidi bez přístřeší byl v  ulici 
Nádražní zrekonstruován objekt nízkopraho-
vého denního centra. Na jeho realizaci město 

obdrželo dotaci z Evropské unie, Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v rámci Integro-
vaného regionálního operačního programu. 
A  těch akcí bylo více, nyní jen přehledem – 
opravy herny v  Městském domu kultury, 
nové veřejné osvětlení podél cyklostezky od 
KB k Penny nebo např. nové bydlení v chrá-
něných dílnách či útulek pro kočky, kteréžto 
stavby jsou ještě v realizaci.

Děkujeme všem občanům za trpělivost a po-
chopení v průběhu realizací stavebních akcí 
města Sokolova. 

Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města 
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Okénko Policie ČR

Policisté Karlovarského kraje radí: 
Zabezpečte svůj majetek!
Policisté Karlovarského 
kraje radí: Zabezpečte 
svůj majetek!
Vzhledem k  tomu, že 
velmi často opouštíme 
své domovy odjezdem 
do zaměstnání či jen od-
chodem na běžný nákup, 
musíme si uvědomit, že řádné zabezpečení 
majetku je důležité k  tomu, abychom se 
nestali obětí zlodějů, pro které je vloupání 
do objektu v  mnohých případech denním 
chlebem. 
Možností zabezpečení majetku je mnoho, 
a to od výměny staré zámkové vložky, přes 
bezpečnostní dveře až po různé elektronic-
ké alarmy či kamerové systémy. V případě, 
že se rozhodnete pro změnu zabezpečení 

Vašeho majetku, používejte především 
certifikovaných mechanických zábranných 
a zámkových systémů, které pořiďte raději 
v kamenných prodejnách. 
Pro zabezpečení majetku dodržujte těchto 
pár preventivních rad. Když si je osvojíte 
a  budete je dodržovat, riziko vloupání do 
Vaší nemovitosti se výrazně sníží. 

Uzavření objektu – vždy, když odcházíte 
z bytu nebo domu, řádně uzavřete všechna 
okna a pečlivě uzamkněte dveře, a to i v pří-
padě, že máte v plánu se brzy vrátit.

Neupozorňujte na svou nepřítomnost – 
pokud odjíždíte na delší dobu, řekněte to 
pouze blízkým, případně osobám, kterým 
věříte. Na svou nepřítomnost neupozor-

ňujte na sociálních sítích. 

Neupozorňujte na své majetkové pomě-
ry – nenechávejte doma velké množství 
cenností a  vyšší finanční hotovost, raději 
vše uschovejte do banky, případně cenné 
předměty a peníze řádně uzamkněte v tre-
zoru doma.

Na jmenovkách uvádějte množná čísla – na 
domovní zvonky či poštovní schránky uvá-
dějte svá příjmení vždy v množných číslech 
bez křestních jmen a dosažených titulů. 
Pokud se i přes naše preventivní rady sta-
nete obětí vloupání, ihned volejte na linku 
158. Do domu či bytu nevstupujte, může se 
stát, že pachatel je ještě uvnitř a může být 
ozbrojen. Pokud přece jen do domu či bytu 
vstoupíte, nemanipulujte s předměty a byt 
neuklízejte, mohli byste uklidit i  stopy, 
které tam pachatel zanechal.

To a  mnohem více se dozvíte na zajímavé 
besedě, kterou pořádají policisté Karlovar-
ského kraje v návaznosti na celorepubliko-
vý preventivní projekt  „Zabezpečte se! - 
Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, 
která se bude konat dne 13. 2. 2019 v 15:00 
hodin v  prostorách zasedací místnosti 
Krajského ředitelství Policie České repub-
liky Karlovarského kraje na adrese Závodní 
386/100 v Karlových Varech. Cílem projek-
tu je Vás informovat o  všech možnostech 
a  způsobech zabezpečení nemovitostí 
prostřednictvím mechanických zábranných 
a zámkových systémů v kombinaci i s elek-
tronickou ochranou. Dozvíte se také, jaké 
jsou nové trendy vloupání do obydlí u nás 
a v okolních státech.
V případě Vašeho zájmu o besedu nás pro-
sím kontaktujte na emailové adrese: krpk.
tisk@pcr.cz z  důvodu omezené kapacity 
zasedací místnosti. 

Oddělení tisku a  prevence Krajského ředitelství 
policie Karlovarského kraje
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Kultura v Sokolově

V Sokolově můžete zaplatit za kávu 
dobrým skutkem
Dne 2. února 2019 proběhne v Sokolově již 
potřetí akce s  názvem Káva za dobrý sku-
tek. O tom, jak celý nápad a jeho uskuteč-
nění vznikal, jsme si povídali s pedagogem 
a  iniciátorem tohoto projetu v  Sokolově 
panem Petrem fialou.

Kdo přišel s nápadem, dávat lidem kávu za 
dobrý skutek?
Původní myšlenka vzešla z  projektu Dobro-
Káva, která již nějakou dobu funguje v Brně. 
Moc se mi líbila myšlenka, že by lidé za něco 
zaplatili tím, že udělají radost někomu další-
mu. Spojil jsem se s nositelem nápadu Dobro-
Káva a ten byl nadšený, že bychom společnou 
myšlenku šířili dál. Pak už byl jen malý krůček 
k  tomu, vybrat místo a  termín, kde bychom 
tento nápad uskutečnili i v našem městě.
Můžete prosím popsat, jak přesně tento 
projekt funguje? 
Lidé přijdou ke stánku, kde si mohou objednat 
prozatím z  několika druhů kávy. Ovšem zde 
s  penězi na zaplacení návštěvníci neuspějí. 
Během přípravy kávy si mohou buď sami 
vymyslet nějaký dobrý skutek, nebo si ho 
vylosovat z  námi připravených. Máme vždy 
varianty dobrých skutků pro odvážné jedince, 
ale i pro ty, kteří chtějí udělat radost drobnos-
tí. Lidé se díky nim budou třeba více usmívat, 
seberou odpadky ze země a hodí je do koše 
nebo složí někomu kompliment. V  rámci to-
hoto projektu se snažíme ale také pomáhat, 
proto každý návštěvník má možnost přispět 
dobrovolnou částkou do kasičky, jejíž obsah 
pak putuje na předem vybranou dobročinnou 
věc.
Jak ověříte, že lidé opravdu dobrý skutek 
splnili?
Přesto, že bychom z právního pohledu mohli 
brát Kávu za dobrý skutek jako uzavření da-
rovací smlouvy a po návštěvnících požadovat 
za nesplnění vrácení nápoje, smysl vidím zcela 
někde jinde. S  lidmi uzavírám ústní dohodu 
a je jen na každém, zda svůj slib hodí za hlavu, 
nebo ho splní. Doufám, že lidé od stánku od-
cházejí inspirovaní a dobrý skutek vykonají. 

Kdo všechno v Sokolově tento projekt pořá-
dá a jak financujete spotřebu kávy?
Tento projekt dělám pouze já se svými nej-
bližšími přáteli. Jsem provozovatelem T & R 
Čajovny Sokolov a veškeré finance od nákupu 
kávovaru až po kávu samotnou jdou z našich 
financí. Rádi bychom v našem stánku s kávou 
rozšířili i nabídku nápojů, ovšem zatím na to 
nejsou prostředky. Pro další termín Kávy za 
dobrý skutek se mi ale například podařilo 
získat malé sušenky, ve kterých jsou zapečeny 
lístečky s  dobrými skutky, které lidé mohou 
plnit. Určitě bychom rádi připravili atraktiv-
nější nabídku i v oblasti nápojů, takže pokud 
se najde mezi čtenáři nadšenec či firma, která 
by finančně přispěla nebo pomohla s  náku-
pem potravin, budeme jedině rádi.
Kolikrát jste už kávu za dobré skutky rozdá-
vali a komu se sbírkou pomáhalo?
Máme za sebou již dvě proběhlé akce a musím 
říct, že zájem nás v obou případech mile pře-
kvapil. Při prvním rozdávání kávy jsme vybírali 
finance pro organizaci Pomoc v nouzi, o. p. s., 
která si přála pro své klienty pořídit novou 
pohovku. Lidé přispěli díky kávě částkou 2 

500,- Kč a navíc ještě ten den se mi ozval pán, 
který chtěl pro neziskovou organizaci darovat 
svou pohovku. Při druhé akci jsme chtěli udě-
lat radost pejskům ze Záchytného zařízení pro 
psy Sokolov na ranči Vránov. I tady se podařilo 
vybrat částku okolo 2 500,- Kč, za kterou jsme 
pořídili nejrůznější pamlsky a  potřebné věci, 
které pak byly odvezeny do útulku. V následu-
jícím termínu bychom rádi vybranou částkou 
podpořili organizaci Člověk v tísni.
Kdy a  kde proběhne další Káva za dobrý 
skutek?
V  sobotu 2. února 2019 bude od 11:00 do 
18:00 hodin náš stánek opět na stejném místě 
před Městským domem kultury Sokolov. De-
tailní informace k celé akci jsou k dispozici na 
facebookové události s názvem Káva za dobrý 
skutek #3 nebo na facebookových stránkách 
T & R Čajovny Sokolov.
Organizátorům přejeme co nejvíce dobrosr-
dečných návštěvníků a  všem, kteří přijdou 
ochutnat Kávu za dobrý skutek, přejeme 
hřejivý pocit z vykonané radosti pro ostatní.

Andrea Moulisová
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Výstava klášter

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. otevřelo nový 
denní stacionář v Sokolově

www.klaster-sokolov.blogspot.cz

Výstavy jsou pořádány za podpory a porozumění

KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO – 
KONCERTNÍ A VÝSTAVNÍ SÍŇ. SOKOLOV.
otevřeno úterý – neděle 10.00 – 18.00

Sokolov

04/02 – 06/03/2019 

Zahájení v pondělí 4. února 2019 v 17:30 hodin

Martin Káňa
Kurátor Josef Vomáčka

Narodil se 10. 10. 1975 v podhůří Krušných hor 
ve Vejprtech. Střední školu Václava Hollara 
v  Praze 3 zakončil maturitou v  roce 1995. 
V témže roce byl přijat na Akademii výtvarných 
umění v  Praze do ateliéru kresby profesorky 
Jitky Svobodové.
Od počátku studia se zabývá figurální 
tématikou a  expresivně pojatými studiemi 
v  nadživotních velikostech, zaměřených na 
biologický původ tělesných forem s  úsilím 
o  monumentální vyznění. Figurální tělesnost 
se později přeměňuje a prolíná se s její uměle 
vytvářenou paralelou. Od bezprostřední kres-
by na papír postupně přecházel do ztvárnění 
v materiálu od kovu až po umělé hmoty. Bylo 
to soustavné úsilí o zachycení proměn člověka 
v  souladu s  jeho uměle vytvářeným prostře-
dím. Spolupracoval se skupinou Jatka č. 5. Byla 
tvořena skupinou lidí, zabývajících se hudbou, 
výrazovým tancem, divadlem, výtvarným 
uměním a společnou tvorbou multimediálních 
projektů. Všechny výrazně propojovalo úsilí 
o  experiment s  novými možnostmi výrazové 
komunikace. Další aktivitou, kterou  se prezen-
toval na veřejnosti, bylo řešení klubových scén 
z hlediska výtvarného designu. Tři stálé reali-
zace interiéru chillautu vstupní haly a  klubu 
music café během tří let provedl v Karlových 
lázních v Praze. Velmi si váží umístění  objektu 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. ote-
vřelo nový denní stacionář v Sokolově
Od října 2018 byl zahájen provoz Denního 
stacionáře Mateřídouška v Sokolově. Jedná se 
o ambulantní službu určenou pro osoby s men-
tálním či kombinovaným postižením a  osoby 
s  poruchou autistického spektra. Posláním 
denního stacionáře je poskytovat všestran-
nou podporu a  pomoc lidem s  hendikepem 

Scooterru v  expozici Laboratoře, která je 
součástí stálé sbírky 20. a 21. století v Národní 
galerii v  Praze. V  současnosti spolupracuje 
na společných projektech skupiny  Ztohoven, 
v   posledních dvou letech byl účasten velmi 
intenzivní výstavní činnosti v  nejrůznějších 
galeriích s  celou řadou zajímavých mladých 
tvůrců a velké výstavy moderní sochy na hlav-
ním pražském bulváru –  Václavském náměstí. 
Jednou ze stěžejních výstav byla účast v rámci 
projektu Konec světa v  Národní galerii v  Pa-
láci Kinských. Je zakládajícím členem skupiny 
Trafačka, spolupracuje se skupinou Pragovka. 
Inspiruje se  atomovou dobou – reaktory, sci-fi, 
komiksy, letadly, moderními materiály, ikona-
mi  padesátých  let – prostě jakousi výkladní 
skříní společnosti té doby. Doba je bastardizo-
vána. Má vyvinutý  povrchní smysl pro media, 
vytváření jakýchkoliv monster, jeho věci ji 
přímo i  nepřímo ilustrují. Jím nabízená klišé 
nabízejí řadu zásadních významů z oblasti po-
kleslé pop-kultury. Prošel v posledních letech 
zásadními obdobími, charakterizovanými jeho 
zásadními díly a  směřováním –  transformer, 
scooter, hibernace, figurální tvorbou až po 
obří stavby pro rockové festivaly, kdy se stal 
opravdu naším nejznámějším a  nejslavnějším 
tvůrcem v praxi používaných monumentálních 
děl. Gigantické rozpočty, obrovské stavby, 
uvolnění fantazie, největší scénické realizace 
všech dob.

i jejich rodinám. Stacionář nabízí širokou škálu 
výchovně vzdělávacích a  rehabilitačních čin-
ností bez ohledu na stupeň či formu postižení 
a věk (přijímáme klienty od 1 roku do 64 let). 
V  poskytování sociálních služeb máme praxi 
bezmála 30 let a  jsme držiteli Značky kvality 
v sociálních službách.
Stacionář sídlí v Sokolově na adrese Sokolov-
ská 1508 (budova bývalé jídelny a  družiny 4. 

ZŠ, v těsné blízkosti sídliště M. Majerové). Pra-
covní doba je od pondělí do pátku od 6:00 do 
15:30. Pracovní dobu lze pružně přizpůsobit 
potřebám pečujících rodin. 
Pro případné zájemce máme stále volná místa!
Více informací naleznete na www.dcmat.
cz, všechny potřebné informace Vám rádi 
poskytneme také na telefonním čísle 
+420 722 095 242.
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Kultura v Sokolově

 

Podpora neformálních pečujících II (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006922) 
Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 867/7, 170 00, Praha 7 

   

Začínáte pečovat? 
Zvažujete domácí péči o své blízké?  

Pečujete dlouhodobě, ale máte otázky? 
 

Přijďte si pro 
potřebné informace a povzbuzení. 

 
Fond dalšího vzdělávání pořádá 

SEMINÁŘ PRO PEČUJÍCÍ 
Kdy? 

4. března 2019 
dopoledne od 10:00 do 13:00 

nebo 
odpoledne od 14:30 do 17:30 

 
Kde? 

Karlovy Vary 
Krajská Knihovna, Závodní 378/84. 

 
Nestíháte? 

Připojit se můžete kdykoliv 
v průběhu semináře! 

 
 

Účast na semináři je zdarma. 

Srdečně je zván každý, kdo… 
* s péčí doma začíná, 
* očekává, že blízký člověk bude v budoucnu péči a pomoc 

potřebovat, 
* přemýšlí o možnosti domácí péče nebo zapojení se do péče, 
* pečuje sám nebo se v péči střídá s rodinou, přáteli či profesionály, 
* pečuje dlouhodobě. 

 
Dozvíte se… 

* kam se obrátit, začínáte-li pečovat, 
* jaké máte možnosti finanční podpory a jak o ní zažádat, 
* jaké úřady a instituce Vám mohou pomoci, 
* jaké sociální nebo zdravotní služby Vám mohou péči ulehčit, 
* praktické tipy, jak si péči co nejlépe zorganizovat a zvládat. 

 
Přihlásit na seminář se můžete telefonicky nebo e-mailem: 

          Dagmar Solnářová: +420 776 745 430, Jitka Gottliebová: +420 770 144 571 
pecovatele@fdv.cz 

 
Do e-mailu prosím uveďte své jméno, telefonní kontakt a čas, 

ve který se chcete semináře zúčastnit.  
Máte-li dotazy ke kurzu a jeho organizaci, neváhejte nás kontaktovat. 
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SLEVOVÁ
JÍZDA

SOKOLOV, Stará Ovčárna 2146 800 110 800 

ZIMNÍ PNEU

Více info na www.aaaauto.cz/zimni-pneu

JAKO BONUS

Podmínky akce „Novoroční slevová jízda“ na www.aaaauto.cz/sleva. Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Akce není možné kombinovat s jinými současně běžícími akcemi a slevami, platí do odvolání a není možné je nárokovat 
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359 807 807 .

BEZPEČNÝ
INTERNET
Bezpečný internet WOLFNET.CZ chrání 

Váš počítač, tablet a mobil proti činnostem 

virů, malware, podvrhům stránek (phishing) 

a jiným internetovým útokům.

Bezpečný internet WOLFNET.CZ je 

dostupný ZDARMA všem našim zákazníkům.
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Píšete nám

V  Sokolovském Patriotu uveřejňujeme 
vybrané příspěvky z  internetové rubriky 
„Napište starostce“. Do časopisu ale 
můžete přispívat přímo. Chcete někomu 
poděkovat, vyjádřit se k  veřejnému dění 
nebo zkrátka říct svůj názor? Pošlete nám 
svůj článek na patriot@mdksokolov.cz 
o  rozsahu nejvíce 300 slov. Do předmětu 
uveďte Patriot – Píšete nám. Uzávěrka 
pro příspěvky do březnového vydání je 
8. února 2019.

Dobrý den, máme tu zase zimu a  kluzké 
chodníky. A  opět nesolíme! Kamínky se 
nám budou zabodávat do podrážek ještě 
v  květnu, ale na ledovce zkrátka nepo-
mohou. Rok co rok čekáme, kdy to někdo 
pochopí! Meteorologové upozorňují 
daleko dopředu, že to nastane, a dokonce 
upřesňují místa a  čas, kdy bude povrch 
ledovatět! Ptám se jednoduše a polopatě: 
proč SOTES nenasolí všechny komunikace 
s předstihem? Proč máme plnit chirurgické 
ambulance rok co rok díky neudržovaným 
chodníkům? Neudržované nejsou ani hlav-
ní chodníky! Chce to sůl! Pochopte to už 
konečně. Tak jako chápu, že se nemám ob-
racet jako občan na SOTES, protože s nimi 
nejsem v žádném právním vztahu, zatímco 
vy jako město ano! A jako občan Sokolova 
se obracím na Vás, neboť tu trvale žiji! 
Zora
Dobrý den paní Zoro, děkuji za podněty 
ohledně zimní údržby komunikací. Dovolím 
si říci, že i  v  tomto případě platí, co člověk, 
to názor. Někomu mohou vadit kamínky, 
někomu sůl, někomu by mohla vadit předem 
ošetřená komunikace a  tak dále … Každý 
“negativní” vliv počasí, který brání schůdnosti 
a sjízdnosti komunikací, ať je to sněžení či ná-
mraza vyžaduje specifické ošetření co se týká 
rozsahu i použitého materiálu. Např. v pondělí 
dne 3. 12., kdy byl vyhlášen kalamitní stav 
z  důvodu ledovky, tak permanentně pršelo 
při teplotě mínus 4 °C. Sůl tímto z komunikací 
byla odplavována a i při opakovaném ošetření 
komunikací použití soli nemělo efekt. Bylo 
tedy nutné použít kamínky, aby se zajistila 
alespoň minimální sjízdnost a  schůdnost 
komunikací v  době trvání kalamitního stavu. 
Co se týká návrhu či nápadu nasolení komu-

nikací s  předstihem, tak mohu říci, že i  když 
pravidelně sledujeme počasí z několika zdrojů, 
tak ne vždy předpověď vyjde, a to ani časově, 
ani lokálně, ani rozsahem srážek. Neumím si 
tedy představit reakce jiných občanů, kdyby se 
komunikace předem ošetřila a  k  předpovědi 
počasí by nedošlo, což se stává poměrně často. 
Běžně jsou komunikace v Sokolově ošetřovány 
celoplošně solí. K tomu slouží celkem více jak 
10 vozů zimní techniky, které mají předem 
určené trasy. V případě, že je nutné použít na 
posyp kamínek, tak máme k  dispozici zame-
tací vůz, který kamínek z komunikací zamete 
v nejbližší možné době. 
S pozdravem, Josef Düringer, SOTES Sokolov 
spol. s. r. o.

Dobrý den, mám otázku k odpovědi na do-
taz MHD zdarma. Nevím o tom, že senioři 
nad 70 let s trvalým pobytem v Sokolově 
mají MHD zdarma. V jízdním řádu součas-
ném ani pro příští rok to uvedeno není. 
Proto má otázka zní, kde je to stanoveno 
a  jak se to prokazuje? Píši dotaz touto 
formou, protože se domnívám, že je nás 
víc, koho to zajímá.
Děkuji, Bc. Alena Matěchová

Dobrý den, město Sokolov poskytuje občanům 
starším 70 let s  trvalým pobytem na území 
města Sokolova finanční příspěvek na roční 
časové jízdné městské hromadné dopravy. 
Dle platného ceníku jízdného činí roční časové 
jízdné pro osoby starší 70 let 300 Kč. Postup je 
následující: senior si na Dopravním terminálu 
Sokolov v přepravní kanceláři dopravce (nově 
společnost LIGNETA autobusy s.r.o.) zakoupí 
za 100 Kč čipovou kartu, která je platná 3 roky. 
Dále si zde zakoupí roční časovou jízdenku za 
300 Kč, která bude nahrána na tuto čipovou 
kartu. Poté se dostaví do pokladny v  přízemí 
Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 
Sokolov, předloží doklad o  zaplacení ročního 
časového jízdného ve výši 300 Kč a občanský 
průkaz či jiný průkaz, kterým prokáže svoji 
totožnost (věk a  trvalý pobyt), kde mu bude 
částka 300 Kč proplacena. Částka 100 Kč za 
čipovou kartu proplácena není. Informace 
o  poskytnutí finančního příspěvku je zve-
řejněna na webových stránkách města pod 
tímto odkazem. Město Sokolov tento finanční 

příspěvek začal prvně vyplácet v průběhu roku 
2005 každoročně, informaci jsme proto již 
považovali, i  vzhledem k  počtu seniorů, kteří 
každoročně proplácení využívají, za veřejně 
známou. Mrzí nás, že jste informaci o proplá-
cení příspěvku nezaznamenala a věříme, že již 
nic nebrání tomu, abyste jej využila.
S pozdravem, Ing. Jiřina Urbánková, oddělení 
majetkové, odbor správy majetku

PODĚKOVÁNÍ
Jedno prosincové odpoledne  byla paní 
starostkou, pracovnicemi sociál. odboru 
a  pracovnicemi záchytného zařízení pro 
zvířata upořádána velice pěkná akce pro 
seniory.
Pracovnice „města“ nás odvezly do psího 
útulku, kousek za Sokolov, na ranč ve 
Vránově. Zde jsme mohli pejsky nakrmit 
i  se s  nimi pomazlit. Po chvilce s  pejsky 
jsme mohli zhlédnout při krásné písničce  
„Popelku“ i s princem na koni   a za odměnu 
je také mrkvičkou nakrmit. Po prohlídce  
areálu jsme byli pozváni do útulného pro-
středí, kde praskala polínka v kamnech, na 
výborné občerstvení a  názornou ukázku 
práce s  pejsky. Při svařeném vínu, čaji 
nebo kávě jsme si popovídali, zazpívali, 
spořádali všechny dobroty a plni dojmů se 
opět vraceli s  pěknými dárečky do svých 
domovů.
Za krásné odpoledne všem organizátorům 
moc děkujeme.

Za Klub seniorů Alena Veithová
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MĚSTSKý DůM KULTURY

1. února Ι 20:0 Ι Music club Alfa
SLAM POETRY: SOKOLOV VS. PRAHA
Oslava dvouletého fungování sokolovské 
slamové scény, a to ve velkém stylu - SOUBO-
JEM MEZI MĚSTY! Poezie okamžiku. Poezie 
vs. show.
Za SOKOLOV nastoupí: TUKAN (vicemistr 
ČR 2017), KLÁRA (korporátní celebrita), 
SIEGFRIED (slamer absurdna a nonsensu). Za 
PRAHU nastoupí: ANATOL SVAHILEC (mistr 
ČR 2014), LUKA LEONARDI (finalista MČR), 
EMPATHIC (svědomí českého slamu). Mode-
ruje a předskakuje: DR. FILIPITCH (mistr ČR 
2017) Vstupné: 100 Kč

1. února Ι 20:00 Ι Velký sál MDK Sokolov
MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ ŠKOLY ŽIV-
NOSTENSKÉ Sokolov tř. 2. P-VLK, 4. KIS-KOS
Hraje: STO
Moderuje: Vladimír Keblúšek
Vstupné: k sezení 150 Kč, stání 120 Kč

2. února Ι 20:00 Ι Velký sál MDK Sokolov
VýROČNÍ A MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA, 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A  MATEŘSKÉ ŠKOLY 
MÁNESOVA s.r.o.
Účinkují: M. K. Collective, Petra Brabencová, 
taneční skupina RAPpresent, ohnivé divadlo 
IGNIS
Moderuje: Radim Jehlík
Vstupné: k sezení 220 Kč, stání 160 Kč

2. února Ι 20:00 Ι Music club Alfa
TANEČNÍ VEČER SE SKUPINOU GRIff
Vstupné: 50 Kč

4. února Ι 17:30 Ι Klášterní kostel sv. Antoní-
na Paduánského
MARTIN KÁňA
Autor nejmladší generace, zakládající člen 
skupiny Trafačka, inspiruje se atomovou 
dobou, je proslulý svými monumentálními 
díly a figurální tvorbou. Výstava potrvá od 5. 
2. do 13. 3. 2019.
Vstup volný

4. února Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
DOBRÁ VĚC | KŘEST PExESA, KTERÉ 
POMÁHÁ

Kalendárium

Společenský charitativní večer, při němž 
vystoupí Filip Koryta (mistr ČR ve slamu), 
AAgravity (párová akrobacie), Matěj C.H. 
(popový zpěvák) a street-artový umělec Ra-
dek Slabý. Celým večerem provede tanečník 
Jan Onder a  v  závěru programu bude v  di-
vadelní premiéře promítán úspěšný snímek 
Bohemian Rhapsody. Výtěžek ze vstupného, 
dražby obrazu a prodeje pexesa bude věno-
ván Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům.
Vstup: 150 Kč (součástí vstupného je jeden 
výtisk pexesa)

5. února Ι 16:0 Ι Music club Alfa
Taneční odpoledne nejen pro seniory
HRAJE DUO VENCA A SOňA
Vstup volný

6. února Ι 18:00, Music club Alfa
KONCERT VLADIMÍR MERTA
Český písničkář, publicista, spisovatel, foto-
graf, architekt a  filmový režisér. Je rovněž 
autorem filmové hudby k několika filmům.
Vstupné: 100 Kč

8. února Ι 20:00 Ι Music club Alfa
KONCERT KAREL KAHOVEC A GEORGE & 
BEATOVENS
Karel Kahovec, pěvecká hvězda 60. let po-
kračuje po smrti Petra Nováka se skupinou 
George & Beatovens v koncertní činnosti.
Vstupné: 180 Kč

9. února Ι 20:00 Ι všechny prostory MDK
27. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA 
SOKOLOV
Druhá únorová sobota bude v  Městském 
domu kultury opět prosycena krásou, umě-
ním, dobrým jídlem a pitím, zábavou a letos 
i dobrodružstvím. 9. února 2019 startuje ve 
20 hodin ples sezóny s podtitulem Sokolov-
ský poklad…
Účinkují: Iva Pazderková, Ivan Mládek, Petr 
Martinák, Tomáš Boldiš, Marie Glistová, 
KOALA, Sokolovský taneční orchestr, Bohe-
mian Marching Band, Drum band Františka 
Zemana, taneční skupiny působící při MDK 
Sokolov
Vstupné: k sezení 550 Kč (součástí vstupného 
je i občerstvení), na stání 350 Kč

12. února Ι 10:00 + 17:00 Ι Městské divadlo 
Sokolov
Liduščino divadlo
POHÁDKA O MAKOVÉ PANENCE
Dopolední představení pro kolektivy po 
předchozím objednání.
Vstupné: 40 Kč (dopolední uzavřené předsta-
vení pro školy), 75 Kč (odpolední představení 
pro veřejnost) 

13. února Ι 9:00 Ι Městské divadlo Sokolov
TRABANTI VELKÁ CESTA DOMů!
Dan Přibáň, nejvtipnější český cestovatel 
vypráví o cestách, jak jste to ještě neslyšeli.
Trabantem napříč kontinenty, velká cesta 
z Indie domů.
Vstupné: 190 Kč

14. února Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Divadélko Radka Brzobohatého
MARC CAMOLETTI:  
STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ
Francouzská situační komedie. Manželé 
netrpělivě čekají na ukončení rozvodového 
řízení, aby mohli začít žít svůj nový život 
konečně bez toho druhého, ale každý s  no-
vým mladším partnerem. Pořád však obývají 
společný byt, protože ONA v  něm má ordi-
naci a ON kancelář. A tak se nechtěně stávají 
svědky nových vášní svých protějšků a začíná 
pracovat žárlivost a naschvály….
Hrají: Irena Máchová/ Barbora Mottlová, 
Patricie Solaříková/ Ivana Korolová, David 
Gránský, Martin Sochor / Vojtěch Efler, Felix 
Slováček jr.Režie: Hana Gregorová
Divadelní předplatné

15. února Ι 20:00, Velký sál  MDK Sokolov  
9. fARNÍ PLES 
(Pořádá Římskokatolická farnost Sokolov)
Hraje: Taneční orchestr Sokrat Sokolov
Vstupné: 200 Kč, studenti 150 Kč, rodinné 
vstupné 450 Kč
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji 
Sokolovského infocentra nebo na faře tel.: 
731 626 162

21. února Ι 19:00, Městské divadlo Sokolov
MINIPÁRTY
Mistři zábavy Karel Šíp a Josef Náhlovský.
Vstupné: 300 Kč 
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22. února Ι Music club Alfa
KONCERT fUNKY MONx
Studentská kapela Funky Monx, vedená 
Miroslavem Dlouhým z  Karlových Varů, 
představí svůj mix jazzu, funku a rocku. 
Vstupné: 70 Kč

23. února Ι 20:00, všechny prostory MDK 
Sokolov
PLES ZDRAVOTNÍKů (pořádá NEMOS SO-
KOLOV s. r. o.)
Hraje: TOP Band Jana Smolíka
Moderuje: Jan Čenský
Vstupné: od 440 Kč, předprodej vstupenek 
na tel.: 606 862 707, email: vendulka.maxo-
va@nemosok.cz

26. února Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
MIROSLAV DONUTIL – Cestou necestou 
(pořádá Tomáš Grepl)
Populární herec, bavič, vypravěč a mimo jiné 
i  zpěvák Miroslav Donutil Vás navštíví se 
svojí show Cestou necestou. Skvělé historky, 
nové příběhy a zážitky doprovázené písněmi 
nám připomenou, co vše se může přihodit 
na cestách. Vtipné komentáře, které mají 
nadhled i osobitý humor a často se dotýkají 
Donutilových přátel či kolegů. Použitá hudba 
je ze zpívaných titulů Miroslava Donutila: Ba-
lada pro banditu, Písničky z provázku a Ten 
báječnej mužskej svět.
Vstupné: 390 Kč

28. února Ι 16:30-19:00 Ι Music club Alfa
TANEČNÍ ZÁBAVA SLAMĚNKA
Vstupné dobrovolné

Změna programu vyhrazena

Připravujeme:
8. března - Pořad k  MDŽ pro všechny ženy 
a nejen pro ně: S písničkou kolem světa
9. března - 13. reprezentační ples Policie 
České republiky
14. března - Dokud nás milenky nerozdělí 
(divadelní předplatné)
20. března - Návštěva z  ordinace (Martin 
Zounar a Martina Randová)

fILMOVý KLUB ALfA 

4. února v 17:30  
CIRKUS RwANDA – Česko/Slovensko, doku-
ment, 2018, 78 min.
Režie: Michal Varga
Cirk La Putyka Rosti Nováka se nedá jedno-
značně žánrově zařadit. Je to divadlo i cirkus, 
ale vždy vás ohromí. Před časem se Novák 
rozhodl nazkoušet představení s  rwandský-
mi artisty. Může ale fungovat spojení dvou 
zcela odlišných týmů? Unikátní dokument 
nahlíží do zákulisí vzniku strhující show Hit, 
Tell the Difference, která byla uvedena na 
festivalu Letní Letná. Vystoupení označila 
kritika za cirkus pro 21. století. 
Vstupné pro členy FK 80 Kč, ostatní 120 Kč.

4. února  v  19:30  POZOR – přístupnost od 
18 let.
CLIMAx – Francie, drama/horor/taneční, 
2018, 95 min.
Režie: Gaspar Noé 
Francouzský režisér Noé se proslavil provo-
kativními tituly Zvrácený, Vejdi do prázdna 
nebo Love. Podobně jako Lars von Trier je 
považován za zlobivé dítě evropského filmu. 
Svůj poslední snímek, drogový muzikál/
taneční horor Climax, představil na MFF 
v  Cannes a  sklidil za něj oslavné recenze 
i  hlavní cenu v  sekci Quinzane des Réalisa-
teurs. Rozjetý večírek se mění v noční můru. 
Droga v pití zapůsobí jako katalyzátor vztahů. 
Odhalí vášně a touhy, které v sobě jednotliví 
tanečníci nosí. Na povrch začnou vyplouvat 
různé animozity, nenávisti, ale i  chtíče. 
Nenávist, agrese, odplata. V  uzavřeném 
interiéru režisér demonstruje, jak to vypadá, 
když člověk pod vlivem negativních emocí 
a davové psychózy odhodí civilizační návyky 
a zábrany. Drsné, orgiastické, halucinogenní, 
Gasparovské. 
Vstupné pro členy FK 80 Kč, ostatní 120 Kč.

11. února v 19:30
IVAN – Slovinsko, drama/thriller, 2017, 97 
min.
Režie: Janez Burger
Minimalistický slovinský thriller je přihlášen 
do oscarového klání. Brilantně vystavěný pří-
běh s mimořádnými hereckými výkony má na 

zisk sošky slušnou šanci.  Mara porodí syna 
Ivana,  jehož otec Rok je vlivný podnikatel, 
obviněný z  ekonomických zločinů a  navíc 
ženatý. Tajně se spojí s Marou a přesvědčí ji, 
aby spolu všichni tři utekli. Jeho partneři jej 
ale nehodlají nechat naživu. Pro Maru a  její 
dítě tak začíná strastiplná cesta, na které 
bude muset volit  mezi milencem a  synem. 
Po snímku Chlapi nepláčou, další slovinská 
„perla“ v našem klubu.
Vstupné pro členy FK 90 Kč, ostatní 120 Kč.

18. února v 19:30
ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE – Island/Fran-
cie/Ukrajina, komedie/akční/thriller, 2018, 
101 min.
Režie: Benedikt Erlingsson
Podobně jako v  povídkovém filmu O  koních 
a  lidech se režisér Erlingsson i  zde zabývá 
laskavými črtami islandské svéhlavosti 
a  pokládá si otázku: zda je lepší metodou 
záchrany světa sabotáž stožárů vysokého 
napětí, nebo adoptování ukrajinského sirot-
ka? Padesátnice Halla je spořádaná učitelka 
a sbormistryně, ale pod klidným zevnějškem 
dříme víc, než se zdá. Je také nejhledanější 
ženou ostrova, je nekompromisní a  tvrdá. 
Vede soukromou válku s  průmyslovými gi-
ganty, kteří ničí islandskou krajinu a svéráz-
ným způsobem se snaží zabránit ekologické 
a  sociální katastrofě. Jeden z  nejlepších 
islandských filmů získal řadu festivalových 
cen. 
Vstupné pro členy FK 90 Kč, ostatní 120 Kč.

25. února v 19:30
VŠICHNI TO VĚDÍ – Španělsko/Francie/
Itálie, drama/thriller/psychologický, 2018, 
132 min.
Režie: Asghar Farhadi
I  osmý snímek Asghara Farhadiho (Klient, 
Rozchod Nadera a  Simin), který zahajoval 
letošní festival v  Cannes, sleduje složitost 
mezilidských vztahů a jejich proměny. Laura 
přijíždí z Buenos Aires, kde žije s manželem 
a dětmi, na svatbu své sestry. Prvotní nadšení 
zkalí incident, jehož následky odkryjí mnoho 
bolesti, jež měla zůstat skryta. Postavy jsou 
nuceny vypořádat se nejen s  vlastní minu-
lostí a morálkou, ale i  s okolím, které často 
odsuzuje bez snahy o  hlubší porozumění. 
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V  pečlivě vypointovaném psychologickém 
dramatu, zasazeném do malebného pro-
středí španělské vesničky, excelují Penélope 
Cruz a Javier Bardem.
Vstupné pro členy FK 80 Kč, ostatní 120 Kč.

Pozvánka na premiéru
28. února v 17:30
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ – Velká Británie/
USA, životopisný/drama, 2018,111 min
Režie: Wash Westmoreland
Fascinující příběh ženy, která svými erotic-
kými romány šokovala pařížskou společnost 
v první polovině 20. století. Sidonie-Gabrielle 
Colette (28. 1. 1876 – 3. 8. 1954) se zamiluje 
do
o 15 let staršího, pařížského literáta Willyho. 
Po svatbě se Colette ocitá ve světě zářivých 
pařížských salónů a  večírků francouzské 
smetánky, kterému se lehce přizpůsobí. 
Inspirativní prostředí v ní probouzí kreativitu 
a spisovatelský talent. První romány píše pod 
manželovým jménem a  úspěch u  čtenářů 
dělá z Willyho slavného spisovatele a z man-
želského páru opravdové celebrity. Colette 
však touží po vlastním uznání. Příběh vášně je 
životopisným snímkem o  ženě, která se ne-
bála pokládat otázky ohledně společenských 
mravů, sexuality a rovnosti pohlaví. 
Vstupné pro členy FK 80 Kč, ostatní 120 Kč

Průkazky do filmového klubu na rok 2019, 
lze zakoupit před každou projekcí filmového 
klubu.
Cena průkazky je 120 Kč a  platí na celý 
kalendářní rok ve všech filmových klubech 
v republice.  

Mirka Pilařová – fK Alfa  www.filmklubsokolov.cz  
fb: filmový klub Sokolov

DDM SOKOLOV

Přihlášky na letní příměstské tábory
pro školáky je připraveno deset týdenních 
letních příměstských táborů, které budou 
programově pestré a  určitě pro děti zají-
mavé. Jeden je určen i předškolním dětem. 
Podrobnější nabídku najdete od konce ledna 
přímo v DDM, na webových stránkách www.
ddmsokolov.cz a  facebookových stránkách 

www.facebook.com/ddm.sokolov. Přihlášky 
budou k dispozici na recepci DDM, případně 
na vyžádání mailem.

TÁBORY DDM 2019

18. – 22. 2. 
JARNÍ PŘÍMĚSTSKý TÁBOR MLADÍ VĚDCI 
Cena: 1 500,-
tematické hry, výlet, ukázka pokusů, 
vyrábění
8. – 12. 7. 
LETNÍ PŘÍMĚSTSKý TÁBOR VE STOPÁCH 
DOBRODRUHů 
Cena: 1 700,-
cesty do podzemí a objevitelské výpravy do 
nitra země
15. – 19. 7. 
LETNÍ PŘÍMĚSTSKý TÁBOR STEZKOU 
NETRADIČNĚ 
Cena: 1 690,- 
pohyb a výlety v přírodě
22. – 26. 7. 
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ HOROLEZCI, 
PARKOUR 
Cena: 1 750,-
hry, soutěže, základy sportovního lezení,
základy Parkouru, hra na hřišti, výlety
29. 7. – 2. 8. 
LETNÍ PŘÍMĚSTSKý TÁBOR ŠIKULOVÉ 
Cena: 1 720,- 
- pro předškolní děti
hry, soutěže, výlet, výtvarné činnosti
28. 7. – 3. 8. 
LETNÍ POBYTOVý TÁBOR ŽABKA 
Cena: 3 690,-
Libá Camp
4. – 10. 8. 
LETNÍ POBYTOVý TÁBOR SPORTOVNÍ 
PEVNOST BOYARD
Cena: 3 700,-
Libá Camp
12. – 16. 8. 
LETNÍ PŘÍMĚSTSKý TÁBOR KAMARÁD 
ROBINSONůV OSTROV 
Cena: 1 650,-
tematické hry, soutěže, celodenní výlety, 
vyrábění,sportovní vyžití
19. – 23. 8. 
LETNÍ PŘÍMĚSTSKý TÁBOR VE ZVÍŘECÍCH 
STOPÁCH 
Cena: 1 620,-

velká výprava za záchrannou planety a jejich
zvířecích obyvatel
26. 8. – 30. 8. 
LETNÍ PŘÍMĚSTSKý TÁBOR NEŽ ZAZVONÍ 
Cena: 1 600,- výtvarné tvoření, výlety, 
soutěže, hry

1. 2., 7.00 – 17.00, DDM
POLOLETNÍ PRÁZDNINY – NEJEN ZA 
ZVÍŘATY DO LESA
o  pololetních prázdninách mohou školáci 
prožít příjemný den v DDM

6. 2., 8.00 – 13.00, Gymnázium Sokolov
OK – NĚMECKý JAZYK – SOUTĚŽ MŠMT
kategorie SŠ

7. 2., 8.00 – 13.00, ZŠ Rokycanova
OK – NĚMECKý JAZYK – SOUTĚŽ MŠMT
kategorie ZŠ

11. 2., 8.00 – 13.00, DDM
OK – ANGLICKý JAZYK – SOUTĚŽ MŠMT
kategorie ZŠ, SŠ

18. – 22. 2., 7.00 – 17.00, DDM
JARNÍ PŘÍMĚSTSKý TÁBOR MLADÍ VĚDCI
pro školní děti připravujeme na jarní prázd-
niny týdenní příměstský tábor se sportem, 
výlety a zábavou

27. 2., 8.00, DDM
„MINUTA V ŽIVOTĚ“
bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

28. 2., 8.00 – 13.00, Gymnázium Sokolov
OK – Zeměpisná olympiáda – soutěž MŠMT
kategorie ZŠ, SŠ

Na objednávku škol probíhají vzdělávací 
programy dopravní výchovy a keramiky.

Lucie Kottová, DDM Sokolov

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOKOLOV

Akce pro dospělé:

5. 2. | 18:00 | čítárna
ROK BLBA – Jiří Hnilička. Beseda o knize 
za účasti autora
Kniha je fiktivním deníkem mladého muže 
Adama Kozy, kterého stíhá jeden trapas za 
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druhým. Poznejte Adamův život, jeho potrh-
lé kolegy v  práci a  ještě bláznivější přátele, 
jako je třeba Lola, která je ve skutečnosti 
muž, žijící dvojí život, a nebo Maruška, co má 
pořád depku a v baru, kde s Adamem pracují, 
udělá asi tolik práce jako stará lednice, co 
nechladí. Prožijte všechny Adamovy úspěchy 
i  pády, strasti i  radosti a  v  neposlední řadě 
i všechny jeho lásky.

Jiří Hnilička vystudoval gymnázium a  poté 
několik let pracoval jako klientský pracovník 
v bance. Jeho největší zálibou je od dětství 
film, a  tak se rozhodl ve svých 34 letech 
splnit si svůj sen a  přihlásil se ke studiu 
filmové školy v Písku. Tu v roce 2012 zdárně 
absolvoval, konkrétně v  oboru režie a  sce-
náristika. Je také milovníkem literatury, 
a tak se časem rozhodl napsat i něco jiného, 
naprosto nefilmového. O  tom, proč napsal 
Rok blba, říká: „Vždycky mi připadalo, že 
česká beletrie je chudá na humoristické 
knížky. Vtipné romány u nás vznikají hrozně 
málo. A přitom my Češi, národ Švejka, jsme 
vyhlášeni svým smyslem pro humor a smích 
doslova milujeme, což dokazuje i  obliba 
českých veseloher. Nejnavštěvovanějšími 
filmy v našich kinech jsou jednoznačně české 
komedie. Lidé se u filmu rádi smějí, tak proč 
se stejně nemůžou bavit i  u  knížky? A  tak 
jsem vymyslel Rok blba.“
Více na www.rokblba.cz
Vstup zdarma

6. 2. | 18:00 | čítárna
MONTÁNNÍ ARCHEOLOGIE V  ZÁPADNÍM 
KRUŠNOHOŘÍ – Mgr. ONDŘEJ MALINA, 
Ph. D.
Rudné bohatství Krušných hor se odrazilo 
v jejich pojmenování i bohaté historii. Archeo-
logie těžko drží krok s množstvím písemných 
a obrazových pramenů k historii krajiny, sídel 
a dolů, přesto však její svědectví přináší nové 
a jinak nenahraditelné poznatky. Přednáška 
se bude věnovat několika lokalitám, kde 
archeologie a  historická geografie ukazují 
zajímavé detaily z dějin středověkého a no-
vověkého osídlení a využívání krušnohorské 
krajiny a na to, co předcházelo a následovalo 
po stříbrné a cínové horečce.
Vstupné činí 30,- Kč

7. 2. | 17:00 | přednáškový sál
ÍRÁNSKý RAVE – fILMOVÁ PROJEKCE, 
PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO fILMU 
Z fESTIVALU JEDEN SVĚT
V  zemi panuje tvrdá kázeň, cenzura, ulice 
křižují hlídky mravnostní policie. Odpovědí 
mladých je ilegální hudba a undergroundové 
večírky, které mají setřást všudypřítomný 
tlak. Araš a  Anúš dělají rave music v  zemi, 
kde je to úředně považováno za dílo Satana. 
Párty se pořádají v bunkrech nebo na poušti, 
provází je strach z razií, bití a vězení. Dvaceti-
letí kluci na systém vyzrají, svépomocí vydají 
nepovolené CD a získají pozvání na meziná-
rodní festival ve Švýcarsku. S  vymodlenými 
vízy v kapse jim začíná nelehké rozhodování. 
Chtějí opustit domov a  požádat o  azyl? 
Svíravou atmosféru dokumentu podtrhují 
autentické snímky skryté kamery mobilního 
telefonu.
Režie: Susanne Regina Meures  / Switzer-
land / 2016 / 84 min.
Vstup zdarma

13. 2. | 18:00 | přednáškový sál
JóGA SMÍCHU – Mgr. VLADIMÍR PALEČEK
Jóga smíchu (hasya yoga) je ověřený 
přístup, který spočívá v  tom, že se každý 
z  nás může smát i  bez důvodu. Smích 
vyvoláváme prostřednictvím kombinace 
cvičení založených na smíchu ve skupině, 
očním kontaktu a  dětské hravosti. Důvod 
pro použití názvu jóga smíchu je, že kom-
binujeme cvičení smíchu a  další aktivity 
s jógovým dýcháním. To přináší více kyslíku 
do našeho těla a  mozku, což v  nás vytváří 
pocit zdraví a energie. Koncept jógy smíchu 
je založen na vědecky ověřeném faktu, že 
naše tělo nedokáže rozlišit mezi „předstí-
raným“ a  „skutečným“ smíchem. Oba tyto 
druhy smíchu jsou pro naše tělo i  mysl 
stejně přínosné. Jógu smíchu inicioval 
indický lékař Dr. Madan Kataria v roce 1995. 
S sebou volné oblečení a karimatky, deky.
Vstup zdarma

14. 2. | 18:30 | čítárna
ZAHŘEJ MÉ OMRZLÉ SRDCE
Pásmo z  milostné poezie biblisty Milana 
Balabána. Hudebně-poetický večer k Národ-
nímu týdnu manželství 2019. Účinkují: MUDr. 

Michaela Lindtnerová - přednes, Mgr. Lukáš 
Bujna - přednes, MgA. Martin Lindtner - kla-
sická kytara 
Vstup zdarma 

16. 2. | 10:00 | přednáškový sál
TLUMENÍ VČELÍCH NÁKAZ
Městská knihovna Sokolov a  Český svaz 
včelařů, základní organizace Sokolov si Vás 
dovolují pozvat na přednášku Ing. Františka 
Kamlera.
Vstup zdarma

20. 2. | 18:00 | čítárna
JÁ, VOJÁK V AfGHÁNISTÁNU – kpt. Mgr. 
PAVEL STEHLÍK
Kpt. Pavel Stehlík bude povídat a diskutovat 
o misi v Afghánistánu, válce a válečných ve-
teránech a návštěvníkům tak zprostředkuje 
obraz „neobyčejně obyčejných“ životů vojen-
ských profesionálů na zahraničních misích se 
všemi radostmi, strastmi i niternými pocity.
Vstup zdarma

25. 2. | 18:00 | přednáškový sál
SETKÁNÍ S  fILOSOfIÍ – J. HONZÁK, P. 
KAŠPAR, K. NEČ, P. ŠMÍD
Téma: O  některých aspektech východního 
myšlení
Vstup zdarma

2. 3. | 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 | dětské 
oddělení
PATCHwORK BEZ JEHLY (VELIKONOČNÍ 
DEKORACE) – wORKSHOP PRO SENIORY 
SE SOňOU KOLLÁROVOU
Workshop proběhne dvakrát: jednou od 9 do 
12 hod., podruhé od 13 do 16 hod.

Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak 
můžete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mailem, 
či telefonicky) od 2. února 2019. Vyrábění 
je určeno především seniorům a  zdravotně 
handicapovaným, kteří se mohou hlásit 
přednostně do 23. února 2019. Neobsazená 
místa poté nabídneme ostatním zájemcům, 
kteří se mohou hlásit do 28. února 2019. 
Workshop je kapacitně omezen.
Vstup zdarma
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Akce pro děti:

BALÍM, BALÍM, OBALUJI – UČEBNICE TÍM 
OCHRAňUJI
Obaleč Knihovnický vám zabalí vaše učebni-
ce do druhého dne. Ceník: A5 3,- Kč, A4 5,- Kč 
a A3 10,- Kč.

6. 2. | 15:30 | oddělení pro děti a mládež
ČTEME DĚTEM
Masopustní čtení a povídání
Vstup zdarma

13. 2. | 13:00 – 16:00 | oddělení pro děti 
a mládež
VYRÁBĚNÍ PRO ŠIKULKY
Děti budou vyrábět valentýnskou kytičku
Vstup zdarma

16. 2. | 10:00 – 15:00 | oddělení pro děti 
a mládež
HERNÍ DEN V ÚNORU
Přijďte si vyzkoušet a zahrát zajímavé hry.
Vstup zdarma

26. 2. | 9:30 | přednáškový sál
INfORMOVANÁ MÁMA: AROMATERAPIE 
PRO DĚTI
Dovolujeme si Vás pozvat na další z cyklu 
přednášek a setkání rodičů s malými dětmi. 
Pořádáno v rámci projektu BOOKSTART
O možnostech využití rostlinných silic a olejů 
pro děti si s Vámi bude povídat profesionální 
aromaterapeutka Alena Laštovičková (více 
na www.a-masaze.cz). Dozvíte se, jakým 
způsobem je možné rostlinné silice a  oleje 
využívat při řešení běžných zdravotních 
potíží jako například zvýšená teplota, bolesti 
břicha, štípnutí hmyzem, respirační choroby 
či drobná poranění. 
Vstup zdarma

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:

Akce pro dospělé:

4. 3. Biblioterapie na téma přátelství – Bc. 
Ludmila Křivancová
5. 3. Aleš Palán – Raději zešílet v divočině. 
Beseda o knize za účasti autora
7. 3. filmová projekce – promítání doku-

mentárního filmu z festivalu Jeden svět
13. 3. Bezodpadový životní styl (zerowas-
te) – Nataša foltánová
18. 3. Cyklus Můj příběh: Žena, která touži-
la být „silná“ – Eva Kavková
19. 3. Jiří Drašar – Cesta ohněm. Beseda 
o knize za účasti autora
20. 3. Hojící se jizvy severozápadních Čech 
– Ivana a Lukáš Vejříkovi
25. 3. Setkání s  filosofií – Tomáš Kábrt, 
Petr Kašpar

Akce pro děti:

6. 3. Čteme dětem
16. 3. Herní den v březnu
20. 3. Vyrábění pro šikulky

Tamara Rybárová, Ema ReismüllerováDramaturgic-
ký plán –   únor 2019

MUZEUM SOKOLOV

ExPOZICE MUZEA 

V  1. podlaží objektu sokolovského zámku 
je  umístěna expozice muzea, ve které jsou 
prezentovány středověké a novověké dějiny 
regionu, archeologie, církevní umění 17.-19. 
století, etnografie, období 2. světové války 
s  připomínkou koncentračního tábora ve 
Svatavě a také hornictví a jednotlivé průmys-
lové obory – sklářství, chemický průmysl, vý-
roba porcelánu apod. Poslední část expozice 
připomíná rod Nostitzů, bývalých majitelů 
zámku a panství. 
OTEVŘENO: St – Ne 9 – 12 a 13 – 17 hod.

KNIHOVNA MUZEA 

Samostatné odborné pracoviště muzea. Její 
knižní fond čítá kolem 5000 svazků, litera-
turu o obecných dějinách a dějinách umění, 
regionální literaturu a  knihy o  hornictví 
a geologii v českém a německém jazyce. 

HORNICKÉ MUZEUM KRÁSNO

ul. Cínová 408, 357 47 Krásno,
tel: 606 806 714
EXPOZICE MUZEA - v  expozici je umístěn 

těžní parní stroj z  dolu Marie v  Královském 
Poříčí z  roku 1897 a  dokumentace k  jeho 
transferu. Dále je zde prezentována historie 
hnědouhelného hornictví na Sokolovsku, 
ukázky mineralogické sbírky ze Slavkovské-
ho lesa a  trojrozměrné sbírkové předměty 
týkající se těžebních aktivit v oblasti.
AREÁL CÍNOVÉHO DOLU VILÉM -  expozice 
důlní povrchové kolejové dopravy rozchodu 
900 mm používané společností Sokolovská 
uhelná a. s. na povrchových lomech. Dále vo-
zový park o  rozchodu 450 a  600 mm užívaný 
v rudných a uhelných  dolech na Sokolovsku 
a  ve  slavkovském rudném revíru. Expozice 
s  hornickou tématikou jsou v  budovách 
rozvodny, strojovny a v  těžní budově. Důlní 
vláček mimo provoz.
OTEVŘENO:  březen - listopad  - St – Ne 
9 – 12 a 13 – 17 hod.

DůL JERONýM

tel: 736 202 710
Historický cínový důl Jeroným u Čisté, který 
byl prohlášen národní kulturní památkou. 
Důl pochází z  poloviny 16. století a  je uni-
kátní ukázkou hornické kultury a dovednosti 
našich předchůdců.  V podzemí jsou komory, 
odpočívadla, výstupky a chodby s charakte-
ristickými úspornými profily. V  řadě komor 
jsou stěny a  stropy zbarveny černě od sazí, 
které se usadily při sázení ohně. Stěny ně-
kterých chodeb jsou zbrázděny rýhami po 
želízkách a špičácích tehdejších havířů. 
Do 1.5. 2019 zavřeno z  důvodu ochrany 
přezimujících netopýrů.

ŠTOLA Č. 1 JÁCHYMOV

tel: 728 629 201, 601 289 121
Tato štola byla ražena v  rámci rozsáhlých 
průzkumných prací bývalými Jáchymovskými 
doly. 
Po zpřístupnění  se mohou návštěvníci na 
300 metrech prohlídkové trasy seznámit 
s  několika způsoby důlní výztuhy, používa-
ným hornickým nářadím (vrtačky, kladiva, 
čerpadla) včetně ukázek různých typů důl-
ních vozíků.
Do 1.5. 2019 zavřeno
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Kalendárium

VýSTAVNÍ SÍň V 1. PATŘE 
SOKOLOVSKÉHO  ZÁMKU 

6. únor – 31. březen  - RENATA JEDLIČKOVÁ 
- S TUŽKOU A ŠTĚTCEM NAŠÍM KRAJEM
Autorská výstava kreseb, obrazů a grafik
Otevřeno St – Ne 9-12 a 13-17 hod.  Vstupné 
dle ceníku.
Vernisáž 6. 2. 2019 od 16 hod.

PŘEDNÁŠKA

7. únor – PhDr. VLADIMÍR ROZHON, Ph.D. 
– JAN ESKYMO wELZL
Přednáška o  cestovateli, dobrodruhovi 
a „pojídači medvědů“ začne v 17 hod. v zimní 
zahradě sokolovského zámku, vstupné zdar-
ma.
Tato akce je realizována za finanční pod-
pory města Sokolov
(s omezením na děti a mládež)
Přednáškový cyklus 2019

PROGRAM KLUBU SENIORů 
J. Z PODĚBRAD V ÚNORU 2019

6. 2. Procvičování jemné motoriky rukou, 
omalovánky pro seniory, hry dle výběru /
karetní, stolní, počítačové/, masopustní 
výzdoba klubu.

1. 2. Masopustní odpoledne s  kouzelníkem, 
veselými písničkami a malým občerstvením.

20. 2. Tvořivé odpoledne – pletení, háčkování 
dárků pro nemocné děti a  činnost podle 
vlastního výběru.

27. 2. Odpolední povídání při kávě s  paní 
učitelkou Noskovou.
Jako vždy setkávání v  klubu každou středu 
od 14 hodin. Těšíme se na vás.

Za Klub seniorů  Alena Veithová

KLUB DůCHODCů 
HORNICKÁ 1595 - HÁJEČEK

Pranostika lidu: Je-li únor mírný, rok bude 
bídný.

4. 2. 13:00 – 17:00 Posezení s  debatou 
– Koupel vás v  zimě dostane do pohody. 
Právě nyní v  chladivém zimním období je 
to ta nejlepší doba vychutnat si v  klidu 
příjemnou koupel a v teplé vaně odpočinek. 
Víte, jak správně koupel připravit a  co pro 
zlepšení účinků je vhodné přidat do vany? 
5. 2. 14:00 – 16:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek.
6. 2. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – VÁŠ 
ÚSPĚCH. Kam jste v mládí profesně směřova-
li? A jaký máte podíl na úspěchu vašich dětí? 
7. 2. 14:00 – 18:00 Restaurace florenc – So-
kolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem. 
11. 2. 9:00 – 12:00 MATEŘSKÁ ŠKOLKA 
ul. Kosmonautů 1881. Mezigenerační 
setkání s  dětmi paní třídní učitelky 
Havlíčkové. Tentokrát se zaměříme na 
tvorbu srdíček pro maminky ke svátku 
svatého Valentýna. Přijďte prosím spo-
lečnými silami podpořit dětskou fantazii. 
12. 2. 14:00 – 16:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek.
13. 2. 13:00 – 17:00 Agentura osobní asis-
tence a Klub seniorů – Hornická 1595. JAK 
TO DOPADLO? SVÍTÁNÍ NA LEPŠÍ ČASY? Do 
agendy Ministerstva práce a  sociálních věcí 
spadají starobní a  invalidní důchody a velká 
část problematiky se zdravotním postižením. 
Přijďte prosím naslouchat a diskutovat, zda-li 
se vám naplnilo vaše očekávání s navýšením 
důchodů od prvního ledna roku 2019. Pozvání 
na besedu přijali pan Čermák z Ministerstva 
práce a sociálních věcí, paní Černá  z Městské 
policie Sokolov a  paní Zikanová z  oddě-
lení Člověk v  tísni. Káva nebo čaj zdarma. 
14. 2. 14:00 – 18:00 Restaurace florenc 
– Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory 
Sokolovska na Společenské posezení s hud-
bou a  tancem s  Valentýnským nádechem. 
18. 2. 13:00 – 17:00 Posezení s  debatou 
– BYLINKY PRO ZDRAVÍ, PRO RADOST 
A  PRO ZIMNÍ POHODU. Trnková povidla, 
ořechový čaj, oříškový likér, zázvorový čaj 
a  třeba pravý vánoční punč. Z  přípravy 
teplých nápojů si můžeme udělat obřad. 
A co může být lepšího, než posedět u kamen 
nebo hořící svíčky s  lidmi, které máme rádi. 
19. 2. 14:00 – 16:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek. 

20. 2. 13:00 – 17:00 Posezení s  deba-
tou – LÁSKA prochází žaludkem. Na 
známém přísloví je mnoho pravdy, ale 
na svátek svatého Valentýna bude 
jistě platit dvojnásob. Co vy na to? 
21. 2. 14:00 – 18:00 Restaurace 
florenc – Sokolov. Pozvánka nejen 
pro seniory Sokolovska na Spole-
čenské posezení s  hudbou a  tancem. 
25. 2. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – 
ZDRAVÉ OŘECHY. Ořechy jsou velmi zdravé. 
Jádra mají vynikající účinky na náš mozek. 
26. 2. 14:00 – 16:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek.
27. 2. 13:00 – 17:00 Posezení s  deba-
tou – FYZICKÁ KONDICE je neméně 
důležitá. Je vám pohyb blízký? My vám 
nabízíme dokonalý a  prospěšný pohyb 
na našich Společenských posezeních 
v  restauraci na Florenci. Zajděte prosím 
a  poznáte uvolnění na těle i  na duši. 

Milí senioři,

je čas k uhrazení platby pro pobytový zájezd 
v  hotelu Medlov a  tisíci korunu zálohu na 
pobytový zájezd k  moři ve městě Beograd 
v době od 23. 8. do 3. 9. Najdete mne v Klubu 
seniorů – Háječek, nebo si můžete domluvit 
způsob platby po telefonu na čísle 792 442 
921, či 774 366 095.

Všem vám přeji hezké dny.

Váš správce Klubu seniorů Hornická 1595 – Háječek 
v Sokolově  
Juraj Zubko

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY V SOKOLOVĚ

Bratrská jednota baptistů (BJB)
Brněnská 486
neděle 10.00: bohoslužba
čtvrtek 18.00: biblická hodina
Církev adventistů sedmého dne (CASD)
Kraslická 14
sobota 9.30: bohoslužba
sobota 14.00: romská bohoslužba 
Církev československá husitská (CČSH)
Husův sbor, Obce Ležáky 542
neděle 10.00: farní bohoslužba 
středa 17.00: bohoslužba nemocných
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www.bohosluzbanemoc-
nych.cz
Českobratrská církev 
evangelická (ČCE)
evangelický kostel, Bezru-
čova 501/7
neděle 10.30: bohoslužba
Pravoslavná církev (PC) 
chrám Nejsv. Trojice, Ko-
menského 113
neděle 9.00: bohoslužba 
Římsko-katolická církev 
(ŘKC) 
kostel sv. Jakuba Většího, 
Staré náměstí 1
neděle 8.30 a 17.00: boho-
služba
pondělí a  středa 7.40: bo-
hoslužba
pátek 17.00: bohoslužba
farní úřad, J. K. Tyla 531/4
čtvrtek 18.00: večerní 
chvály  
CÍRKEVNÍ AKCE V  ÚNO-
RU:
17. 2. v 14.00: Výroční shro-
máždění za účasti biskupa 
Filipa Štojdla v  Husově 
sboru CČSH

ZO SPCCH SOKOLOV 

Zveme členy ZO SPCCH 
Sokolov dne 8.2.2019
na trénink paměti, který 
povede ing. Procházka.
Sejdeme se v  zasedacím 
sálu Městského úřadu 
v Sokolově od 10.30 hodin, 
bude trvat do 12 hod.

Přihlášky na rekondiční 
pobyty se budou vydávat 
ve stacionáři Háječek dne 
6. února od 9.30 hodin 
a  před výroční členskou 
schůzí, která se bude konat 
6. března 2019 v  MDK 
Sokolov.

Věra Šťastná,
předsedkyně ZO SPCCH

sobota 13. dubna 
10–17 hodin

Městský dům kultury SOKOLOV

www.fler.cz

Handmade výrobky

Velikonoční dekorace, hračky, mýdla, svíčky, šperky, 
dětské oblečení, háčkované hračky, keramika a jiné výrobky 

od šikovných výrobců z Karlovarského kraje

FLER
MARKET
jarní jarmark
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Únorová tajenka skrývá název filmo-
vého trháku, který byl v  posledních 
měsících jedním z  nejnavštěvovaněj-
ších nejen v sokolovském kině Alfa.

Vyluštěnou tajenku z  tohoto čísla 
Sokolovského Patriota zasílejte nebo 
odevzdejte osobně v  Sokolovském 
infocentru pouze na kuponu, přičemž 
každý luštitel může zaslat pouze je-
den kupon. Jméno výherce bude otiš-
těno v dubnovém čísle Sokolovského 
Patriota. 

TAJENKA Z ČÍSLA 12/2018:
„SMETANOVO TRIO“

Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot 02 / 2019

Tajenka: ......................................................

.....................................................................

.....................................................................

Jméno a adresa: .......................................

.....................................................................

.....................................................................
Kupon zašlete na adresu: Městský 
dům kultury Sokolov, Sokolovský 
Patriot, 5. května 655, 356 01 
Sokolov, nebo odevzdejte osobně 
v Sokolovském infocentru. 
Uzávěrka pro doručení je 28. 02. 2019.

V souladu s legislativou pro ochranu osobních úda-
jů vydavatel zpracovává JMÉNO a ADRESU luštite-
le. Tyto údaje se uchovávají po dobu 12 měsíců od 
vydání daného čísla a poté jsou zlikvidovány. Ode-
vzdáním nebo zasláním vyplněného kuponu dává 
luštitel souhlas ke zpracování uvedených údajů.

Křížovka

Výherce 
Staňková J., Sokolov. Vstupenky si 
výherce může vyzvednout od 1. 02. 
do 28. 02. 2019 v  Sokolovském in-
focentru.
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