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Restaurace Na Špici
Radošov

ROČNÍK 1  ČÍSLO 1  ÚNOR 2014

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jsme na počátku nového roku a dovolím si
dodatečně Vám popřát úspěšný vstup do
roku 2014 a
současně nabídnout
1.vydáním Kyselského zpravodaje.
Co mě k tomu vedlo? ...Ve funkci starosty
jsem poměrně krátce, zpočátku jsem musel
hlavně čerpat mnoho nových informací,
ale již poměrně brzy jsem začal pociťovat
potřebu sdělovat informace o dění v obci
i jiným způsobem než jen ve formě zápisů
z jednání zastupitelstva či prostřednictvím
internetu. Je to samozřejmě jistý závazek, ale jsem přesvědčen, že v naší
obci, společně s redakční radou z řad dobrovolníků, najdeme vždy zajímavá
témata, o kterých lze něco napsat a současně doufám, že Kyselský zpravodaj
se stane nedílnou součástí života v naší obci. Každé vydání bude
archivováno na webových stránkách obce, takže si jej můžete kdykoliv
"stáhnout". Četností nejsme striktně vázáni, ale budeme se snažit vydávat
alespoň každý druhý měsíc. V příštích číslech také rád zodpovím případné
dotazy čtenářů.
Závěrem úvodního slova chci poděkovat všem, kteří se zapojují do
společného úsilí, aby naše obec byla příjemným místem pro bydlení i pro
návštěvu, zejména pak členům zastupitelstva, hasičům a fotbalistům za
jejich spolupráci.
Aleš Labík
starosta obce Kyselka

Z DÁVNÉ HISTORIE OBCE
Bylo nebylo…
Milí čtenáři,
v této rubrice bychom vám rádi přinášeli informace
týkající se historie naší obce. Chceme, aby
příspěvky vytvořily ucelený obrázek o Kyselce
a jejím okolí a to od dob, kdy byla ještě v plenkách.
Pokud se ve vašich sbírkách nacházejí obrázky,
fotografie či jiný historický materiál týkající se
Kyselky, budeme moc rádi, pokud se s námi o tyto
cenné artefakty podělíte a my je použijeme
v některém čísle Kyselského zpravodaje.
Úvodní okénko do historie si klade za cíl představit
nejstarší počátky osidlování v údolí kolem řeky
Ohře, která byla výrazným činitelem pro výběr této
lokality prvními obyvateli. Radošov představoval
jedno z míst, které spojovalo obchodní cestu ze
sousedního Německa do centra Čech. Pokud
bychom hledali první stopy osidlování v okolí
Kyselky, nalezli bychom je v nedaleké Dubině,
Radošově, Velichově, Pulovicích, Sedlečku
a Jakubově v 10.-9. století před naším letopočtem
v podobě hradišť a neopevněných sídlišť z období
tzv. popelnicových polí (jedná se o pohřebiště se
spálenými lidskými ostatky uloženými do nádob
a pohřbené do hrobu). Když v dějinách postoupíme
o krok dále a přesuneme se až do 10.-11. století
našeho letopočtu, získáme pohled na kulturu lidu
s keramikou pražského typu, jenž byla prokázána
na pravěkém a raně středověkém hradišti Děvín
(německy Thebisberg) ve Velichově. Zbytky
středověkých tvrzišť můžeme při procházce spatřit

ještě dnes nejen ve Velichově ale také v Dubině
a Nové Kyselce. Období 13. století bylo ve
znamení zakládání dodnes přetrvávajících obcí. Do
14. století náleží také pomyslný základní stavební
kámen kulturní památky Radošovský dřevěný
most, kterému věnujeme prostor v některém
z dalších čísel.
Ing. Aneta Hoffmeisterová

ZDARMA

KALENDÁŘ AKCÍ
1.3.2014 od 14.00 hod.
Masopustní průvod
(od panelového domu)
15.3.2014 od 15.00 hod.
Maškarní pro děti
Restaurace Na Špici
15.3.2014 od 20.00 hod.
OBECNÍ ZÁBAVA
Restaurace Na Špici
28.3.2014 od 19.00 hod.
FOTBALOVÁ ZÁBAVA
Hospoda U Dvořáků
Dubina
12.4.2014 od 19.00 hod.
ŠKOLNÍ ZÁBAVA
Restaurace Na Špici
30.4.2014
Stavění májky
U radošovského hřiště
FOTBALOVÁ ZÁBAVA

28.3.2014
OD 19.00 HOD.

Hospoda U Dvořáků
DUBINA
PROGRAM KINA
KYSELKA
1.3. - VEJŠKA
(ČR, Př., 19.30 hod.)

8.3. - KAMEŇÁK 4
(ČR, Př., 19.30 hod.)

15.3. - HUSITI
(ČR, Př., 18.00 hod.)

22.3. - MORTAL INSTRUMENTS
(USA, 12 let, 19.30 hod.)

29.3. - PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK
(ČR, Př., 19.30 hod.)

5.4. - COLETTE
(ČR/SR, Př., 19.30 hod.)

12.4. - ANGELIKA
(Fr./Belgie, 12 let, 19.30 hod.)

19.4. - OGGY A ŠKODÍCI
(ČR,Rakousko, Př., 18.00 hod.)

26.4. - TEMNÉ NEBE
(USA, Př., 19.30 hod.)

VSTUPNÉ 50,- Kč
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

LEDEN 2014

LISTOPAD 2013

Oznámení o zveřejnění hrobových míst
v souvislosti se záměrem revitalizace hřbitova byla
zveřejněna hrobová místa, u kterých skončil nájem
nebo není prováděna úhrada za jeho užívání.

2/11/2013 - ZO schvaluje poskytnutí dotace pro
jednotku SDH Kyselka ve výši 99.500,- Kč. Dotaci
lze použít na nákup věcných prostředků pro
zabezpečení akceschopnosti jednotky.
10/11/2013 - ZO schvaluje podání žádosti
o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění,
literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR na
projekt „Automatizace knihovny v Kyselce".
Žádost o dotaci z OPŽP - Místostarosta podal
informaci o podání žádosti o dotaci z OPŽP na
zateplení ZŠ a MŠ v Kyselce (50. výzva).

PROSINEC 2013
3/12/2013 - ZO schvaluje uzavření Smlouvy se
spol.
Energie
pod
kontrolou,
o.p.s.
o en. poradenství.
Společnost
nabízí
také
zvýhodněnou nabídku pro domácnosti a firmy
v obci.
4/12/2013 - ZO schvaluje uzavřením Dodatku č. 2
ke smlouvě s KSM 2006 s.r.o., kde se zavazuje
vybudovat inž. sítě a komunikace do 31. 7. 2014.
Dále se doplňuje smlouva o smlouvě budoucí kupní
na část pozemku potřebného k výstavbě vodovodu
a kanalizace pro stávající RD.
8/12/2013 - ZO schvaluje rozpočet obce Kyselka
pro rok 2014

ERART Comapany s.r.o - Starosta informoval
ZO o doručení výzvy k převzetí komunikací,
rozhlasu a veřejného osvětlení do majetku obce od
společnosti ERART Comapany s.r.o.
7/1/2014 - ZO schvaluje vypracování realizačního
projektu na novou elektroinstalaci v MŠ a kuchyni
ZŠ a MŠ Kyselka

ÚNOR 2014
2/3/2014 - ZO schvaluje poskytnutí nevratné
zápůjčky vybranému hasiči
na dobu 6 let
za účelem úhrady nákladů na získání řidičského
oprávnění typu C, kdy po dobu 5 let ode dne
získání řidičského oprávnění bude vykonávat
činnost řidiče u SDH Kyselka
3/3/2014 - ZO souhlasí s výběrem zhotovitele na
akci Oprava sportovní plochy v tělocvičně ZŠ
a MŠ Kyselka, firmy Jaromír Tichý, Dalovice, kdy
výše nabídkové ceny činí 266.781,- Kč. ZO
souhlasí, aby ZŠ a MŠ Kyselka příspěvková
organizace, využila na tuto akci finanční prostředky
z rezervního fondu.

4/3/2014 - ZO schvaluje, na základě doporučení
hodnotící komise, výběr dodavatele na akci
"Údržba zeleně v Obci Kyselka 2014" a uzavření
Smlouvy o dílo s firmou Vladimír Zicha a Blanka
Zichová, Kyselka část Radošov 151, která nabídla
nejnižší cenu za akci ve výši 184.980,- Kč.
5/3/2014 - projednání žádosti k odstranění stavby
na st. p. č. 55 v k. ú. Kyselka od společnosti
Karlovarské minerální vody, a.s. z důvodu záměru
vybudování plochy s parkovou úpravou . Uvedená
budova není památkově chráněným objektem, je ve
velmi špatném technickém stavu a vlastník nemá
pro tuto budovu žádné využití. ZO souhlasí
s odstraněním stavby na st. p. č. 55 v k. ú. Kyselka.
6/3/2014 - ZO souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku pro účely ZO Svazu postižených
civilizačními chorobami v Kyselce ve výši 7.000,Kč na rok 2014.
7/3/2014 - ZO souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku pro účely fotbalového klubu SK Kyselka
ve výši 75.000,- Kč na rok 2014.
8/3/2014 - ZO souhlasí s pořádáním sportovní
akce Mezinárodní mistrovství ČR v disciplíně trial
s názvem "Trial Kyselka 2014" ve dnech 2. 8.
a 3. 8. 2014 a s poskytnutím finančního příspěvku
na tuto akci ve výši 25.000,- Kč občanskému
sdružení Trial team Bochov - Kyselka v AČR.

ROZPOČET 2014 - obec Kyselka
PŘÍJMY
Paragraf Položka Popis položky
0
1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn.
0
1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činých
0
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů
0
1121 Daň z příjmu práv. osob
0
1211 Daň z přidané hodnoty
0
1341 Poplatek ze psů
0
1342 Poplatek za lázěňský nebo rekreační pobyt
0
1351 Odvod z výtěžku provozování loterií
0
1361 Správní poplatky
0
1511 Daň z nemovitosti
0
4121 Nl. př. dotace od obcí
0
Součet
3313
3632
3639
3722
3725
6171
6310

Film.tvorba, distr.,kina a shrom.audio.ar
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odp.
Činnost místní správy
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
CELKEM PŘÍJMY

Navrhovaný rozpočet Kč
1 900 000
300 000
150 000
1 900 000
3 000 000
15 000
25 000
60 000
100 000
600 000
50 000
8 100 000
25 000
3 000
430 000
400 000
100 000
30 000
25 000
9 113 000

VÝDAJE
Paragraf Položka VÝDAJE
1039
Ost. záležitosti lesního hospodářství
2212
Silnice
2310
Pitná voda
2321
Odvád. a číšť.odp.vod a nakládání s odpady
3113
Základní školy
3313
Filmová tvorba,dist.kina a shrom.audio
3314
Činnosti knihovnické
3399
Záležit. kultury, církví a sděl. prostředků
3429
Zájmová činnost a rekreace
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3635
Územní plánování
3639
Komunální služby a územní rozvoj
3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů
3723
Sběr a odvoz ostatních odpadů
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212
Ochrana obyvatelstva
5512
Požární ochrana
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6310
Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
CELKEM VÝDAJE
Splátka úvěru (most)
Splátka úvěru je financována z finančních prostředků r. 2013

Navrhovaný rozpočet Kč
50 000
360 000
1 000
10 000
1 951 000
266 000
44 000
95 000
65 000
320 000
150 000
100 000
790 000
450 000
5 000
130 000
230 000
10 000
142 000
895 000
2 944 000
15 000
90 000
9 113 000
275 000

Informace pro občany
MÍSTNÍ POPLATKY
Poplatek ze psů
a) za 1. (prvního) psa u rodinného domu nebo
psa chovaného na zahrádkách nenáležejících
k rodinnému domu ..............................100,- Kč
b) za 2. (druhého) psa a každého dalšího
u rodinného domu nebo psa chovaného na
zahrádkách nenáležejících k rodinnému
domu....................................................150,- Kč
c) za 1. (prvního) psa v panelovém
domě....................................................850,- Kč
d) za 2. (druhého) psa a každého dalšího
v panelovém domě............................1.000,- Kč
Sazba poplatku c) a d) za psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo sirotčího důchodu činí 200,- Kč ročně.
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 6. 2014
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
CENÍK
Četnost

Druh odpadové nádoby
70 l
120 l 240 l 1100 l

1 x týdně 1 200,- Kč

1 900,- 3 800,- 18 000,Kč
Kč
Kč

1 x 14 dní

1 200,- 2 250,- 10 200,Kč
Kč
Kč

750,- Kč

kombinace 1 000,- Kč
roční
pronájem
nádoby

170,- Kč

1 650,- 3 100,- 14 150,Kč
Kč
Kč
170,Kč

227,Kč

1 700,Kč

polyetylenový pytel o objemu do 120 l - cena
za kus : 68,- Kč
Vývoz odpadu u svozu 1 za 14 dní je každý
lichý týden!
Splatnost plateb za vývoz komunálního
odpadu a u pronájmu pozemků je 31. 3.
2014.
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SPOLEČENSKÉ AKCE KONCEM ROKU 2013
Oslava 10. výročí Radošovského mostu
Mezi nejvýznamnější akce loňského podzimu rozhodně patřila oslava k příležitosti 10. výročí
obnovy Radošovského mostu, kdy obec zorganizovala důstojnou oslavu tohoto skvělého
počinu. V bezprostřední blízkosti mostu jsme vybudovali historické tržiště, viděli jsme
nelítostné rytířské souboje a poslouchali středověkou hudbu. Přálo nám počasí a účast byla
opravdu veliká. K tomuto výročí byla vytištěna limitovaná edice Pamětních listů. Každý
Pamětní list je jedinečný a je opatřen originální pečetí s Kyselským erbem. Pro případné
zájemce je ještě několik exemplářů k dispozici na obecním úřadě. Tuto společenskou událost
finančně podpořila společnost SMP Praha a Tesařství Biskup, tedy firmy, které se podílely
na stavbě mostu.
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Posezení s důchodci a s členy ZO SPCCH
V závěru roku se uskutečnilo Posezení s členy Svazu
postižených civilizačními chorobami a o pár dní později
Posezení se seniory. V obou případech to bylo velmi
příjemné setkaní, které bylo zpestřeno velmi povedeným
vystoupením dětí z MŠ, skupinou břišních tanců
a pěveckým sborem Káčata. Starosta seznámil přítomné
s aktuálním děním v obci a popřál všem příjemné prožití
Vánočních svátků.

Vánoční trhy a vepřové hody u ZŠ v Kyselce
V areálu ZŠ Kyselka se konaly vánoční trhy, kde
se prodávaly převážně výrobky dětí. Žáci ZŠ a MŠ
si připravili vánoční pásmo, živý betlém a společně
s návštěvníky si zazpívali mnoho koled. Obec tentokrát
zajistila kvalitní ozvučení, které umocnilo sváteční
atmosféru a dodalo vystoupení účinkujících dětí
patřičnou hloubku.

Obec poskytla zdarma bohaté občerstvení ve stylu
vepřových hodů. Karlovo gulášek, ovárek, svařák a další
pochoutky byly opravdu vydařené a všichni jsme
si výtečně pochutnali.
autorem článků Aleš Labík

Velkou atrakcí bylo pečetění Pamětních listů našimi
vyškolenými pečetíři.
Limitovaná edice je stále k dostání na obecním úřadě.

ŠKOLNÍ ZÁBAVA
ZŠ a MŠ Kyselka zve nejen rodiče, ale i milovníky
příjemně stráveného večera, na školní zábavu

12. 4. 2014
OD 19.00 HODIN

Restaurace Na Špici
Radošov
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13. 1. 2014 navštívila Kyselku manželka prezidenta Ivana Zemanová
Během prezidentské návštěvy Karlovarského
kraje si bývalé lázně přijela prohlédnout první
dáma. Pro Kyselku jde o významnou událost,
protože bývalé lázně zviditelnila Ivana
Zemanová
svojí
přítomností
pozitivně.
Manželku prezidenta doprovázela manželka
hejtmana Karlovarského kraje Zdeňka Novotná.
Starosta spolu s místostarostou přivítali tuto
vzácnou návštěvu květinami. Zástupci obecně
prospěšné
společnosti
Lázně
Kyselka
je seznámili se současným stavem památkově
chráněných budov a s hlavními plány
do budoucna.
Obě dámy napsaly věnování do kroniky a po té
si prohlédly i další významnou památku obce
Radošovský most.
Pro tak malou obec, jako je Kyselka, to byla
velice vzácná návštěva a pevně věříme, že se
Kyselka jednou stane opětovně tak skvostným
a vyhledávaným
místem,
které
budou
navštěvovat vzácní hosté pravidelně.
Fotky najdete na webu obce
Božena Míšková

INVESTIČNÍ AKCE ROKU 2013
Oprava fasády kina v Kyselce
V polovině srpna 2013 byly zahájeny práce na
další etapě obnovy historické budovy kina
v Kyselce. Zhotovitelem byla firma Baustav
Karlovy Vary. Navázali jsme tak na započatou
opravu fasády, kdy byla v předchozích letech
opravena severní a východní strana budovy.
Zbývající plochy byly opraveny právě při této
akci. Jednalo se o kompletní sejmutí starých
nátěrů z omítek, následné vyspravení.
Truhlářské prvky byly opraveny a chybějící
doplněny replikami. K rekonstrukci bylo
přistupováno velmi citlivě, tak aby originální
součásti, včetně skleněných výplní,
byly
zachovány. Rekonstrukce byla ukončena v září
2013. Celková investice této etapy byla ve výši
314.519,- Kč z toho 200.000,- Kč přispěla
společnost Karlovarské minerální vody a.s.

Údržba Radošovského mostu
V září 2013 byly zahájeny udržovací práce
Radošovského mostu. Jednalo se hlavně
o dokončovací nátěr střešního pláště, očištění
a dotažení hřebíků. Současně byly vyspraveny
"oděrky" uvnitř mostu. Před započetím prací
jsme si nechali vypracovat znalecký posudek
a technologické doporučení od společnosti
MURUS s.r.o., která provedla šetření stavby
a doporučila postup prací a vhodný materiál
s ohledem na původní nátěr. Podle posudku
bylo zřejmé, že záměr udržovacího nátěru přišel
v pravý čas, aby nedocházelo k degradaci
střešní krytiny. Celá akce nás stála 179.409,Kč. Provedla firma Antonín Coubal, Dalovice.

Multifunkční sportoviště
Záměr vybudovat multifunkční sportoviště byl
již na počátku roku 2013, kdy byla zpracována
studie, následně projektová dokumentace.
Podařilo se nám získat i dotaci ve výši 180.000,Kč od Karlovarského kraje. Vyhlásili jsme
výběrové řízení na zhotovitele. Nejvýhodnější
nabídku poskytla společnost StavMax Bezděk
s.r.o. Klášterec nad Ohří a tak jsme v září mohli
stavbu zahájit. I přes nepřízeň počasí se nakonec
povedlo vybudovat multifunkční sportoviště dle
plánu a v termínu. Sportoviště se skládá ze dvou
hřišť, kdy jedno je s asfaltovým povrchem
a druhé s mlatovým povrchem. Obě hřiště jsou
vybavena vyměnitelnými kůly pro instalaci sítí
pro tenis, nohejbal a volejbal. Asfaltové hřiště je
navíc vybaveno koši pro basketbal. Na jaře
tohoto roku, jakmile nám to umožní počasí,
bude dokončeno lajnování a bude doplněna
finální vrstva mlatové části.
Hřiště je určeno pro širokou
veřejnost, takže jej mohou
občané využívat zcela zdarma.
V dopoledních hodinách budou
hřiště zpravidla rezervována
pro žáky místní ZŠ a MŠ. V
průběhu prací jsme se rozhodli
o rozšíření projetu o osvětlení
asfaltové části, což nám jistě
zvýší užitnou hodnotu hřiště.
Bude-li delší dobu dostatečně
mrazivé počasí, což letos není
jisté, rádi bychom se pokusili
tuto osvětlenou část zaledovat
a využít jí pro veřejné bruslení.
K tomuto sportovišti bude

pověřen správce, který bude zajišťovat
půjčování potřebného příslušenství, rezervovat
hřiště pro hromadné akce, či pro skupiny a
současně bude průběžně dohlížet na provoz.
Provozní řád, plán rezervací a další potřebné
informace budou zveřejněny na webových
stránkách obce a také přímo v areálu
sportoviště. Těšíme se na příchod jara a věříme,
že budou tato hřiště hojně využívána jak
občany, tak i při pořádání nejrůznějších
sportovních
akcí.
Celková
investice
do vybudování Multifunkčního sportoviště byla
ve výši 1.268.002,- Kč
autorem článků Aleš Labík
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Seminář o možnostech financování kulturního dědictví
V kině v Kyselce proběhl 23. 1. 2014 seminář o možnostech
financování kulturního dědictví s prezentací projektů obnovy
Lázní Kyselka a projektu Pro život kostelů Broumovska.
Na semináři byly prezentovány všechny podstatné a aktuální
možnosti finančních zdrojů pro obnovu kulturního dědictví.
Zejména pak možnosti Ministerstva kultury ČR, Norské fondy,
programy Karlovarského kraje, budoucí možnosti místních
akčních skupin či nestátní grantové programy a fondy.
Velmi povzbudivý byl příspěvek místopředsedy národní sítě
Místních akčních skupin Jana Floriana o roli MAS v novém
programovém období fondů EU, které budou pro kulturní
dědictví pravděpodobně klíčovým partnerem z důvodu
podstatného rozšíření možností zdrojů pro MAS.
V rámci programu byly prezentovány i příklady snahy o obnovu
a udržování kulturního dědictví. Velký ohlas mezi účastníky
semináře měl projekt obnovy Lázní Kyselka prezentovaný
Miroslavem Peroutem, ředitelem o.p.s. Lázně Kyselka a projekt
Pro život kostelů Broumovska, přednesený Jakubem Dědem
ze sdružení Omnium.
„Situace mnoha správců kulturního dědictví je hodně složitá,
proto jsme rádi, pokud jim informace z těchto seminářů
pomohou. Navíc je chceme i na pozitivních příkladech trochu
povzbudit a inspirovat. A stejně tak je podle nás důležitá
i prezentace regionů,“ uvedl Jakub Děd.
Většina objektů v Kyselce je stále ve špatném stavu. Semináře
a kongresy se tady zatím konat nemohou. I proto se vlastníci
a odbornici sešli v obecním kině. „Samozřejmě až postupně
budeme mít naše budovy provozuschopné, tak podobné semináře
na téma záchrany památek se budou konat v zachráňených
budovách,“ uvedl Miroslav Perout.
Seminář byl organizován v rámci cyklu Omnium 2014 společně
s o.p.s. Lázně Kyselka, obcí Kyselka, Omnium z.s. ve spolupráci
s MK ČR, NPÚ – ÚOP v Lokti a Josefově a NS MAS. Nad
cyklem Omnium 2014 převzal záštitu Český národní komitét
ICOMOS.
Miroslav Perout
www.laznekyselka.org

VÝHLED DO ROKU 2014
Počátkem tohoto roku se hlavně zabýváme
investičním plánem, snažíme se stanovit priority
jednotlivých námětů a hledáme vhodné způsoby
pro financování těchto akcí. Netrpělivě čekáme
na vyjádření k podané žádosti o dotaci na
zateplení
Mateřské
školy a kuchyně.
V návaznosti na tuto akci chceme provést
kompletní rekonstrukci elektroinstalace těchto
budov. Dalším významným záměrem je
revitalizace parku u kina, kde je v plánu
rozšíření pěších cest podél řeky, výhledové

molo a vybudování altánu. V jarním období
chceme provést výměnu střešní krytiny na domu
služeb v Kyselce. V plánu je také pokračování
v revitalizaci okolí kapličky v Nové Kyselce
a zakoupení funkčního zvonu do této kapličky.
Nedílnou součástí tohoto roku bude průběžná
údržba hřbitova, oprava výpusti Jindřichova
pramene a přilehlých sklepů, systematická
údržba obecní zeleně a vzrostlých dřevin.
Obec bude opět úzce spolupracovat s obecně
prospěšnou společností Lázně Kyselka, která

postupně obnovuje budovy a okolí bývalých
lázní Kyselka a vyvíjí velké úsilí jak při vlastní
obnově, tak i při pořádání různých iniciativ pro
zviditelnění bývalých lázní, tak i vlastní obce
Kyselka. Společným úkolem pro letošní rok
bude hledání možného budoucího využití
objektů v celém areálu. Problematice obnovy
lázeňského areálu bude v našem zpravodaji
vyčleněn samostatný prostor pro podrobnější
informace.
Aleš Labík

Představení Obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka
o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka vznikla
oficielně dne 6. února 2013. Hlavním posláním této
společnosti je záchrana, obnova a následná ochrana
památkově chráněného areálu bývalých lázní Kyselka
v obci Kyselka. Tato společnost je složena z pěti
zakladatelů: Vladimír Lažanský, Statutární město
Karlovy Vary, obec Kyselka, Karlovarské
minerální vody, a. s. a RIS Revitalizační investiční
společnost s.r.o.
K převedení budov a pozemků došlo dne 6. března
2013 a od této doby byly zahájeny práce převážně
stabilizačního a zabezpečovacího charakteru, tak aby
nedocházelo k další devastaci objektů. Současně
se pracuje na neméně důležité předprojektové
přípravě.

Ředitel obecně prospěšné společnosti
MIROSLAV PEROUT
Správní rada
VLADIMÍR LAŽANSKÝ (předseda správní rady)
RUDOLF HEINRICH THEODOR MATTONI,
ALESSANDRO PASQUALE
Dozorčí rada
VLADIMÍR ZICHA (předseda), PETR
KULHÁNEK, MARTIN LESKOVJAN
Obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka úzce
spolupracuje s obcí Kyselka, společně se snaží
pořádat nejrůznější aktivity, které pomáhají
zviditelnit snahu o obnovu areálu a hledá společná
řešení budoucího využití objektů.
Aleš Labík
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Rekonstrukce objektu
STALLBURG dokončena
Dnem 20. 2. 2014 byla úspěšnou
kolaudací
dovršena rekonstrukce
památkově
chráněného
objektu
Stallburg, č.p. 53. Kolaudace
za účasti
zástupců
investora
a vlastníka
objektu
KMV
se zúčastnili
zástupci
projekční
kanceláře MEDIKA projekt s.r.o,
zhotovitelské firmy BAUSTAV a.s.,
stavebního úřadu v Kyselce, starosty
a zástupců obecního úřadu v Kyselce
a vedoucího odd. památkové péče
Magistrátu města Karlovy Vary.
Bytový dům Stallburg , tak jako
v minulosti, bude plnit své poslání
osmi
nově
zrekonstruovanými
bytovými jednotkami o velikostech
1+1, 1+2 a 1+3, které budou
nabídnuty prioritně zaměstnancům
KMV, ale i veřejnosti. V měsíci březnu proběhne slavností otevření objektu
Stallburg a den otevřených dveří pro veřejnost.
Rekonstrukce objektu Stallburg v obci Kyselka byla realizována s náklady
přesahujícími částku 25 milionů Kč, k nimž je třeba připočítat další 4 mil. Kč na
vybudování opěrné zdi za objektem, která jej chrání před skalním masivem.
KMV tak dokončily další z části revitalizačního plánu, který byl představen
počátkem roku 2011 a dalším krokem bude dokončení přestavby a rekonstrukce
objektu č.p. 64 pod názvem Löschner, kde vznikne muzeum značky Mattoni
a stáčení minerálních vod v oblasti Kyselky. Dokončení této rekonstrukce
je plánováno do konce roku 2014.
Mgr. Ivan Němec - KMV a.s.
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Mateřská škola Kyselka
Jsme Mateřská školka Kyselka - Pramínek a jak
vypovídá náš název, vše tady začíná. Kolem
našich domovů teče řeka, pramení zde léčivá
voda a jak jinak se tedy jmenovat, než
Pramínek. Děti se ve školce vše učí, sílí
a rostou, stejně jako vodní tok.

STRANA 7
Vyráběli jsme pavouky a zdobili jimi pavučiny
na naší zahradě. Naším hlavním programem
bylo dlabání dýní. Společnými silami jsme
je vyřezali a ozdobili jimi zahradu MŠ. Domů
jsme šli spokojeni a unaveni až se setměním.
Navštívili jsme divadelní představení „Pohádka
ze staré knihy“ v divadle Husovka v Karlových
Varech.

V mateřské školce je přihlášeno 49 dětí. Jsme
rozdělení na dvě třídy dle věku. 1. třída Rybičky
a 2. třída Žabičky.
Naše činnosti jsou jasně dané naším
vzdělávacím programem, který je mimo jiné
obohacen o spoustu akcí. Například se v září
konal - Den otevřených dveří a třídní schůzky.

v Moříčově, výlet do statku v Boru a podobné
akce.
Velkou kapitolou jsou Vánoce ve školce. Psali
o nás i v Karlovarském deníku. Vše začíná
mikulášskou nadílkou, následuje oslava svaté
Lucie, kde si hrajeme a napodobujeme obrovský
švédský svátek. Také ve školce maminky pletou
adventní věnce. Účastníme se besídky pro
babičky a dědečky. Koná se velká vánoční
besídka pro rodiče v MŠ. Letos se mimořádně
vyvedla, z čehož jsme měli velikou radost.
Připravili jsme také „Vánoční stromeček pro
zvířátka" s opékáním buřtíků.

Přivítali jsme rodiče budoucích žáčků, kteří se
v průběhu dne přišli podívat na naši školičku.

Odpoledne proběhly třídní schůzky a společné
odpoledne s rodiči na zahradě MŠ. Užili jsme si
krásný den. Také se u nás koná Podzimní
strašidelný den. Sešli jsme se na zahradě školky
s rodiči a dětmi. K naší velké radosti nás bylo
opravdu hodně. Dětí a maminek byla plná
zahrada. Dostavili se i naši bývalí žáčci.

Věnujeme se také ekologii, péči o naše okolí,
lásce k přírodě a vztahu ke všemu živému
a neživému okolo nás. Tyto programy nás ve
školce také provází. Je důležité naše děti naučit
vztahu k přírodě. Velmi zajímavé byly
i výukové programy pro děti. Vydali jsme se
společně do lesa. Povídali jsme o stromech,
hledali broučky - hmyz a vše si každý ukládal
do speciální krabičky s lupou. Vysvětlili jsme si
co vidíme a proč je vše pod lupou tak pěkně
vidět. Vyzkoušeli jsme si frotáž kůry a na
malířskou paletu nalepili vše zajímavé. Byli
z nás malíři přírody a nepotřebovali jsme
barvičky. Nesmíme zapomenout na naši
spolupráci se švédskou školku v Katrineholmu,
maškarní rej, výlet do knihovny v Karlových
Varech, projížďky na koních ze stájí

Pravidelně se ve školce konají divadelní
představení Divadla pana Pohody. Na podzim
jezdíme do solné jeskyně, což se nám osvědčilo
a do vánočních svátků ve školce nikdo nebyl
nemocný.
V současné době jezdíme na bruslení
a začínáme se moc těšit na naši již desátou
školku v přírodě, s letošním tématem ledové
království. Ale o tom až příště.
Blanka Zichová

Základní škola Kyselka
Škola v Kyselce má talentované děti
Letošní školní rok nám ukázal, že není radno
podceňovat malé vesnické školy jako je ZŠ
Kyselka. Chlapci druhého stupně se zúčastnili
dvou turnajů a v obou případech se umístili na
pomyslné „bedně“. Nejprve si v Karlových
Varech poměřili síly v halovém fotbalu, ve
kterém se umístili na třetím místě. Družstvo
tvořili: Matěj Paulus, Ondřej Eliáš, Tomáš Fišer
(brankář), Jakub Formánek, Richard Beneš, Jan
Ďurian, Petr Němec a David Krejčí. O dva
týdny později se ve stejných prostorách konal
florbalový turnaj, jenž skončil druhým místem,
první příčka jim unikla o pouhé dva góly.
Úspěšný tým byl v tomto složení: Ondřej Eliáš,
Tomáš Fišer, Jakub Formánek, Richard Beneš,
Martin Šupala, Tomáš Usler, Jan Ďurian, Petr
Němec a Josef Truhlář (brankář). Ovšem
nedařilo se nám pouze na poli sportovním.
Ze školního kola Karlovarského skřivánka
postoupili do kola krajského: kategorie mladší
žáci – Ondřej Ivanov, Gabriela Zelenková,
náhradníci Lukáš Cupal a Lucie Bryndová,
kategorie starší žáci – Zuzana Nováková, Lucie
Kousalová, náhradníci Jana Hrubá a Kristina

Vrbová. Krajské kolo naprosto ovládla Gabriela
Zelenková a vyzpívala si přímý postup
do celostátního kola, které se bude konat
v březnu v Karlových Varech.
Od září loňského roku se uskutečnily akce, které
našim žákům zpestřují výuku a také prohlubují
jejich znalosti a dovednosti. Přínosná byla nejen
návštěva statku v Boru ZEOS spol. s.r.o., ale
také projekce věnovaná Madagaskaru, divadelní
představení Divotvorný hrnec v Karlových
Varech či promítání filmu Klukovina v rámci
Dětského filmového festivalu Oty Hofmana. Pro
pobavení a zábavu si žáci připravili
halloweenskou zábavu, mikulášskou nadílku,
mikulášský fotbalový turnaj a před Vánoci
nechyběly ani besídky vánoční, jejichž
vrcholem bylo pořádání tradičních vánočních
trhů. Na konci ledna bylo v prostorách
tělocvičny zorganizováno vystoupení pro rodiče
a přátele školy. V rámci hodinového programu

mohli přítomní slyšet písně v podání sboru
Káčata vedeného Kateřinou Veselou a spatřit
zajímavé sestavy připravené kroužkem břišních
tanců pod taktovkou Kateřiny Písaříkové.
Pozvání přijala bývalá žákyně a členka sboru
Aneta Tokárová, která vystoupila společně
s Káčaty.
A jaké jsou aktuální a připravované akce naší
školy? Žáci se pravidelně zdokonalují
v technice bruslení na ledě na zimním stadionu
v Ostrově či Karlových Varech a netrpělivě
seřizují lyžařskou výstroj (a možná stejně
netrpělivě vyhlížejí sníh) pro nadcházející
lyžařský kurz. Závěrem nesmíme zapomenout
pozvat nejen rodiče, ale i milovníky příjemně
stráveného večera, na školní zábavu, která bude
pro všechny připravena 12. dubna od 19 hodin
v restauraci Na Špici.
Ing. Aneta Hoffmeisterová
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Obec zahájí ZKUŠEBNÍ PROVOZ SVOZU BIO ODPADU V OBDOBÍ DUBEN AŽ ČERVEN ZA ZAVÁDĚCÍ CENY

NABÍZENÉ VELIKOSTI NÁDOB - 120 l, 240 l, 1100 l - svoz 1 x týdně
ZÁJEMCŮM O TYTO SLUŽBY PODÁME RÁDI PODROBNÉ INFORMACE na tel.: 353 941 127 nebo přímo v kanceláři starosty.

CENA za 1 vývoz

120 l - 25,- Kč
240 l - 40,- Kč
1100 l - 183,- Kč
Cena je bez DPH

Dům služeb Kyselka
POŠTA
Otevírací doba:
Po-Pá 08.00 - 12.00, 14.00 - 16.00 hod.

Telefon: +420 353 941 107
ORDINACE PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE
MUDr. Jaroslava Kunešová
 +420 353 941 253, +420 776 039 334
Ordinační hodiny
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

7.30 - 13.00 hodin
7.30 - 13.00 hodin
7.30 - 12.00 hodin
13.00 - 15.00 hodin
7.30 - 8.00 hodin
8.00 - 12.00 (Vojkovice)

13.30 - 15.00 hodin
7.30 - 12.00 hodin
(MUDr.Vladěna Čapková)

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE
MUDr. Ivona Plávková
 +420 353 941 253
Ordinační hodiny
PONDĚLÍ
8.00 - 15.00 hodin
ÚTERÝ

8.00 - 15.00 hodin

STŘEDA

8.00 - 15.00 hodin

ČTVRTEK

8.00 - 15.00 hodin

PÁTEK

8.00 - 13.00 hodin

KADEŘNICTVÍ "JANA"
Jana Šimonová

KNIHOVNA Kyselka
Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité
služby, ale také příjemné prostředí pro Váš
volný čas.
Vychutnejte si klid v naší čítárně.
Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo
přemýšlet a tvořit.

NABÍDKA PRO OBČANY

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete
zde vše od časopisů, domácí i zahraniční
beletrie, dětské literaturu, sci-fi a fantasy,
hobby publikací, turistických průvodců až po
slovníky a populárně naučnou a odbornou
literaturu.

Obec Kyselka uzavřela smlouvu na poradenství
a správu odběrných míst a odběrných zařízení pro
spotřebu elektrické energie a zemního plynu
se společností

Nové webové stránky knihovny

Díky tomu můžeme nyní také nabídnout
domácnostem a firmám v obci Kyselka řešení
úspory za energie.

www.kyselka.knihovna.cz
Knihovna má KATALOG knih ON - LINE
Samozřejmě se můžete připojit k internetu.
Provozní doba: Úterý 15.30 - 17.30 hod.
knihovnakyselka@seznam.cz

Energie pod kontrolou o.p.s.

Zájemci si mohou vyzvednout podklady
v kanceláři starosty.

REKLAMA V KYSELSKÉM
ZPRAVODAJI
Nabídka firemní inzerce
A4 - 500,- Kč
A5 - 250,- Kč
A6 - 150,- Kč
A7 - 100,- Kč

Provozní doba: Po-Pá ...08.00 - 17.00 hod.

SOBOTA: dle telefonické dohody
Objednávky na tel.:+420 721 344 838
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