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ZDARMA

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v úvodu bych rád všem dodatečně
popřál do roku 2015 hodně zdraví,
osobních úspěchů, dostatek energie
a pohody. Musím se zároveň omluvit
za pozdější vydání tohoto zpravodaje
než bylo původně v plánu. I přestože
zpravodaj tvořím převážně doma po
večerech ve svém volnu, nebyl
dostatek prostoru ani sil, aby byl
vytvořen dříve.
Zásadním tématem podzimu byly
samozřejmě komunální volby, které
dopadly nad má očekávání a to jak
výsledky samotné, tak i následná
podpora z řad zvolených zastupitelů.
Osobně beru mé znovuzvolení jako
velkou zodpovědnost a současně se
těším na nadcházející období. Ze
svého dosavadního působení již

dobře vím, že některé záležitosti
nejdou tak rychle a jednoduše, jak by
si kdokoliv z nás představoval.
V těchto situacích je dobré myslet na
úsloví „Trpělivost růže přináší“. Na
druhé straně běží čas velmi rychle
a větu typu„... to je ještě daleko, na
to máme dost času“, jsem raději
přestal používat. Dal jsem za pravdu,
místostarostovi, který mi již od
začátku mého působení říká... „čas je
náš nepřítel“.
V letošním roce nás čeká velká
investiční akce a to zateplení
mateřské školky a pavilonu kuchyně,
na kterou jsme získali významnou
dotaci ze státního fondu životního
prostředí. Složité administrativní
přípravy jsou již za námi a blíží se
vlastní
realizace.
Současně

odstartujeme postupnou revitalizaci
hřbitova a další drobnější akce.
Máme požádáno o příspěvek
z rozpočtu Karlovarského kraje na
vybudování
naučné
stezky
a orientačního systému v obci.
V plánu
je
opět
organizace
společenských a kulturních akcí.
Námětů a přání je mnoho, něco bude
možné realizovat okamžitě, něco
v delším časovém horizontu a něco
se realizovat nepodaří. V každém
případě
věřím,
že
současné
zastupitelstvo je složeno z lidí, kteří
mají
opravdový
zájem
na
konstruktivním
vedení
obce.
Společně se nám jistě podaří naší
obec opět posunout o něco dál.
Aleš Labík
starosta
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KYSELKA - Löschnerův pavilon - přestavba na MUZEUM
29. 01. 2015 proběhlo kolaudační řízení,
veřejnosti bude Muzeum v Kyselce otevřeno 05/2015
investor: Karlovarské minerální vody a.s. Karlovy Vary
projektant: MEDIKA projekt s.r.o. Karlovy Vary
prováděcí firma: BOLID M s.r.o. Mariánské Lázně
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Z DÁVNÉ HISTORIE OBCE
Počátky působení Heinricha
Mattoniho v Kyselce
Vyprávění o historii naší obce se
mílovými kroky posunulo kupředu
v čase. Dostali jsme se z období
postupného osidlování údolí Ohře
až k začátkům éry největšího
věhlasu Kyselky spojené se jménem
Heinricha Mattoniho. Nesmíme
ovšem zapomenout ještě na několik
událostí, které svým historickým
významem stojí za zmínku.
K prvnímu takovému datu patří rok
1858. Věhlas lázní pronikal do
celého světa. V tomto roce napsal
z Berlína Dr. Gustav Hauk:
„Nedávno byly u této kyselky
zřízeny lázně. Pobyt v nich bude
dnešním lidem připadat snad až
příliš idylický.“ V roce 1859 došlo
k odhalení pomníku karlovarského
knihtiskaře a nakladatele Franze H.
Franiecka.
Franieck
patřil
k obdivovatelům
a
ctitelům
Kyselky. O jeho lásce k tomuto
místu vypovídá také fakt, že se stal
autorem básní, průvodce a článků
pojednávajících právě o milovaném
místě.
Pomník nechal zřídit
tehdejší vlastník lázní baron Johann
von Neuberg těsně po jeho smrti při
lesní cestě nad kolonádou Ottova
pramene. V jeho blízkosti se
nacházely dva mohutné buky, které

byly zmiňovány v předchozím čísle
zpravodaje. Žulový pomník nesl
původně ve výklencích nápisové
desky. Stával na vyzděné terase, ze
které se zachovaly pouze rozvalené
kameny. Po odsunu německého
obyvatelstva na konci druhé
světové války začal postupně
chátrat a do současné doby byl
dochován ve velmi zdevastovaném

stavu. O tři roky později byl
u kolonády
Ottova
pramene
postaven nový lázeňský dům.
Největší rozvoj v Kyselce nastal od
roku 1867. Do vývoje lázní se
jednou provždy a neodmyslitelně
zapisuje osoba Heinricha Mattoniho
(1830 – 1910), který si právě
v tomto roce pronajímá vývoz
a prodej Ottova pramene od hraběte

z Neubergu. Mattoni oplýval
obchodními zdatnostmi a vynikajícím
citem a znalostmi v oblasti reklamy.
Zdejší údolí a atmosféru si zamiloval
a poznal jeho klady a výjimečnost.
S jeho příchodem začala Kyselka
dýchat a její život nabral nový směr.
Ing. Aneta Hoffmeisterová

KNIHOVNA KYSELKA
Knihovna bylo v závěru roku 2014 přemístěna do
nově zrekonstruované místnosti v budově obecního
úřadu. Zřídil se nový počítačový koutek s dvěmi
moderními PC stanicemi s vysokorychlostním
připojením k internetu. Knihovnický systém
a evidence knih nyní využívá systém čárových kódů.
Tato modernizace a automatizace knihovny proběhla
díky získaným finančním prostředkům z dotačnímu
programu Ministerstva kultury „VISK3“, jehož cílem
je systematická podpora šíření a poskytování
informací občanům prostřednictvím knihoven s
využitím informačních technologií a automatizace
knihovnických činností.

VSTUPNÉ 50,-Kč
Kč

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.

PROGRAM
KINO KYSELKA

Webové stránky knihovny

www.kyselka.knihovna.cz

7-II.
7. 2. DÁRCE

Kan.

Př.

19.30 hod.

ČR/SR

Př.

19.30 hod.

21.
2. ŽELVA NINJA
21-II.

USA

Př.

18.00 hod.

28.
2. HODINOVÝ MANŽEL
28-II.

ČR

Př.

19.30 hod.

14.
2. ZEJTRA NAPOŘÁD
14-II.

7-III.
7. 3. DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA
14-III.
14. 3. ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE
21-III.
21. 3. OČISTA – ANARCHIE
28. 3. 7 TRPASLÍKŮ
28-III.

USA
USA/VB
USA
Německo

12 let. 19.30 hod.
12.let

Př.

18.00 hod.

15 let. 19.30 hod.
15.let

Př.

18.00 hod.

Provozní doba: Úterý 15.30 - 17.30 hod.
knihovnakyselka@seznam.cz
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ZASTUPITELSTVO OBCE KYSELKA
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE KYSELKA
Kandidátní listina
číslo
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Kandidát

název
NEZÁVISLÍ
NEZÁVISLÍ
NEZÁVISLÍ
NEZÁVISLÍ
NEZÁVISLÍ
NEZÁVISLÍ
NEZÁVISLÍ
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů

poř.
příjmení, jméno, tituly
číslo
1 Labík Aleš
6 Lasáková Lenka
2 Zicha Vladimír Mgr.
3 Němec Ivan Mgr.
4 Petrilák Tomáš
5 Usler Martin
8 Jahičová Dagmar
1 Jakabová Jana Mgr.
2 Vlková Jana Mgr.

Hlasy
věk abs.
42
40
47
59
40
39
47
34
47

254
226
208
151
207
177
153
112
97

v%

Pořadí
zvolení

16,41
14,6
13,44
9,76
13,38
11,44
9,89
22,35
19,36

1
2
3
4
5
6
7
1
2

Volby do zastupitelstva obce
Kyselka proběhly ve dnech 10. a 11.
října
2014.
Bylo
voleno
9 zastupitelů, byly přihlášeny dvě
volební strany s celkovým počtem
kandidátů 14. Kandidátní listina
"NEZÁVISLÍ" získala 7 mandátů
a kandidátní
listina
"Sdružení
nezávislých kandidátů"
získala
2 mandáty. V naší obci bylo ke dni
voleb 647 voličů a z toho k volbám
přišlo 286 voličů. Volební účast byla
tedy 44,2%, což je těsně pod
celorepublikovým průměrem, ale
výše než byl průměr Karlovarského
kraje (38,53%).

Ustavující zasedání bylo svoláno po uplynutí zákonných lhůt pro podání případných námitek a po lhůtě pro zveřejnění programu ustavujícího zasedání. Termín zasedání
byl stanoven na 5. 11. 2014. Zasedání předsedal dosavadní starosta Aleš Labík. Nově zvolení zastupitelé nejprve složili slib ve znění: „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Kyselka a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Následně
proběhla volba starosty, místostarosty, předsedů a členů jednotlivých výborů a komisí.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZASTUPITELSTVA
Starosta - Aleš Labík

místostarosta - Mgr. Vladimír Zicha

FINANČNÍ VÝBOR

KONTROLNÍ VÝBOR

STAVEBNÍ KOMISE

Mgr. Ivan Němec - předseda

Dagmar Jahičová - předseda

Tomáš Petrilák - předseda

Tomáš Petrilák

Martin Usler

Mgr. Ivan Němec.

Mgr. Jana Jakabová

Mgr. Jana Vlková

Martin Usler
Lenka Lasáková

POVODŇOVÁ KOMISE

PŘESTUPKOVÁ KOMISE

Aleš Labík - předseda

JUDr. Michaela Kubsová - předsedkyně

Mgr. Vladimír Zicha

Mgr. Bc. Dagmar Gločeková

Lenka Lasáková

Mgr. Jana Vlková

Dagmar Jahičová

Mgr. Vladimír Zicha

Mgr. Jana Jakabová

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
PROSINEC 2014
Usnesení č. 3/14/2014 Výsledky výběrového řízení
"Zateplení mateřské školy Kyselka"
ZO schválilo výsledky výběrového řízení na
dodavatele stavby „Zateplení MŠ Kyselka", kdy
vítězem se stala společnost TERCOM s.r.o. , Cheb,
Wolkerova 2483/16, PSČ 350 02, IČ: 26332671
s nabídkovou cenou 2 531 474,- Kč bez DPH. ZO
pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 4/14/2014 Žádost o pronájem
a poskytnutí prostor obecního kina v Kyselce
ZO souhlasilo s pronájmem a poskytnutím prostor
obecního kina v Kyselce včetně přilehlého parku
pro potřeby společnosti Karlovarské minerální
vody a.s., Horova 3, Karlovy Vary, IČ: 14706725,
pro účely pořádání kulturních a společenských akcí
dle termínů uvedených v žádosti.
Usnesení č. 7/14/2014 Příkazní smlouva - stavebně
technický dozor na akci "Zateplení MŠ Kyselka"
ZO souhlasilo s uzavřením příkazní smlouvy
v předloženém znění mezi obcí Kyselka jako
příkazcem a Ing. Helenou Michálkovou, Nová
Kyselka 36, Kyselka, IČ:10343911 jako
příkazníkem. Předmětem smlouvy je technický
dozor investora a inženýrská činnost na akci
"Zateplení mateřské školy Kyselka". ZO pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
Nákup konvektomatu pro ZŠ a MŠ Kyselka
Starosta obce seznámil ZO s výsledkem
poptávkového řízení na nákup konvektomatu pro
potřeby školní kuchyně ŽŠ a MŠ Kyselka. Na
základě porovnání technických specifikací, funkcí,

služeb, servisních podmínek, záručních podmínek
a ekonomické výhodnosti, byla vybrána společnost
InterGast a.s., Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha
10 - Záběhlice, IČ: 62917153, která nejlépe
vyhověla zadávacím podmínkám a nabídla nejnižší
cenu ve výši 239 229,10 Kč s DPH.

LEDEN 2015
Usnesení č. 3/1/2015 Návrh na odkoupení pozemků
od společnosti Jednota s.d.Toužim
ZO souhlasilo s odkoupením pozemků od
společnosti Jednota s.d. Toužim č. p. 84/12 v k.ú.
Radošov u Kyselky o výměře 83 m2, č. p. 84/9
v k.ú. Radošov u Kyselky o výměře 143 m2, č. p.
84/13 v k.ú. Radošov u Kyselky o výměře 55 m2 ,
každý za cenu 150,- Kč/m2 včetně DPH.
Průběžný stav inventarizace majetku obce
Předsedové dílčích inventarizačních komisí
seznámili ZO s aktuálním stavem probíhající
inventarizace majetku obce Kyselka.
Usnesení č. 7/1/2015 Obecně závazná vyhláška odpady
ZO souhlasilo s vydáním Obecně závazné
vyhlášky, v předloženém znění, o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území obce Kyselka v souladu se zákonem
č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů. Touto vyhláškou se ruší

obecně závazná vyhláška č. 3/2004 z roku 2004
o nakládání s komunálním odpadem.
Usnesení č. 8/1/2015 Směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu v obci Kyselka
ZO souhlasilo s vydáním Směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu v obci Kyselka
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
v předloženém znění. Směrnice bude dnem
účinnosti zveřejněna na oficiálních webových
stránkách obce.
Dar od společnosti KMV a.s.
Starosta podal informaci o přijetí finančního daru
od společnosti Karlovarské minerální vody, a.s.,
Horova 3, Karlovy Vary, IČ: 14706725 a uzavření
darovací smlouvy ve výši 287 204,- Kč pro účely
kulturní, vzdělávací a sociální zabezpečované obcí
Kyselka, konkrétně na revitalizaci lázeňského
parku v Kyselce v okolí objektu kina.
Radošovský kostel - nabídka k odkoupení
Starosta podal informaci o doručené nabídce
občanského sdružení Radošovský most o.s.,
Radošov 213, 36272 Kyselka, IČ: 22725300, na
odprodej kostela sv. Václava v Radošově, č.p. 6 na
st.p.č. 1 včetně pozemku p.č. 50 v k.ú. Radošov
u Kyselky, nemovité kulturní památky. Starosta
předložil materiály k prostudování. ZO projedná
nabídku na příštím jednání, po bližším seznámení
s předloženými materiály.

Kompletní znění všech usnesení jsou
k nahlédnutí na el. úřední desce obce:
www.obeckyselka.cz/OZ-zápisy.htm
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Od roku 2015 zavedla novela zákona o odpadech novou povinnost třídit bioodpad a kovy.
Zastupitelstvo obce Kyselka se na svém zasedání dne 7. 1. 2015 usneslo vydat novou Obecně závaznou vyhlášku.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím
území
Zastupitelstvo obce Kyselka se na svém zasedání dne 7. 1. 2015
usnesením č. 7/1/2015 usneslo vydat na základě Zákona
č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Kyselka včetně nakládání se stavebním odpadem.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) Biologický odpad
b) Papír
c) Plasty včetně PET lahví
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečné komunální odpady
g) Objemný odpad
h) Směsný komunální odpad
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění dle čl. 2 odst. 1 písm. a), b), c), d), e).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:
a) Kyselka - panelový dům
b) Kyselka - u domu služeb (pošta, zdr. středisko)
c) Kyselka - základní škola
d) Kyselka - mateřská škola
e) Radošov - RD I u Jindřichova pramene
f) Radošov - u Restaurace Na Špici
g) Radošov - naproti Jednotě
h) Radošov - u zastávky
i)
Nová Kyselka
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny
příslušnými nápisy:
a) Biologický odpad, barva hnědá nebo černá s označení
BIO
b) Papír, barva modrá
c) Plasty, PET lahve a nápojové kartony, barva žlutá
d) Sklo, barva zelená
e) Kovy, označeno nápisem KOVY
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky
komunálních odpadů, než pro které jsou určeny
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 2) je zajišťován
Sběrným dvorem Ostrov, Krušnohorská 792, Ostrov, 363 01. Dále
minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce i elektronické úřední desce
obecního úřadu.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu
podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4)
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým
rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např.
koberce, matrace, nábytek ...).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích
přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.

Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce
i elektronické úřední desce obecního úřadu.
3) Objemný odpad lze také odevzdávat ve Sběrném dvoře Ostrov,
Krušnohorská 792, Ostrov, 363 01.
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely
této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných
prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného
směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby
trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného
odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou
individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad
není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem
stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner,
který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá
obecní úřad Kyselka.
Čl. 8
Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
1) Biologicky rozložitelný odpad je jakýkoli odpad, aerobně nebo
anaerobně beze zbytku rozložitelný, například: tráva, listí, piliny,
zbytky rostlin, zemina z květináče, odpad z řezu keřů i stromů,
zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu,
spadané ovoce, skořápky z vajec, jen omezeně zbytky jídel (nikdy
tekuté).
2) Biologicky rozložitelný odpad NENÍ: tekuté zbytky jídel, oleje,
odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá
zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.
3) Zvláštní sběrné nádoby na bioodpad jsou umístěny:
a) Kyselka - panelový dům
b) Kyselka - ZŠ a MŠ Kyselka
c) Radošov - RD I u Jindřichova pramene
d) Radošov - u hřbitova
e) Radošov - k bývalé vodárně
f) Nová Kyselka.
4) Zvláštní sběrné nádoby na bioodpad budou v obci rozmístěny
v období od 1. 4. do 31. 10.
5) Občané si mohou objednat nádoby na bioodpad pro vlastní
potřebu, které budou vyváženy za úplatu. Objednávky přijímá
obecní úřad Kyselka.
Čl. 9
Sběr a svoz kovů
1) Sběr kovů je zajišťován Sběrným dvorem Ostrov, Krušnohorská
792, Ostrov, 363 01. Dále dvakrát ročně jejich odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace
o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.
Čl. 10
Závěreční ustanovení
1) Ruší se obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o nakládání
s komunálním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 24. 1. 2015.
Příloha: Ceník svozu směsného komunálního odpadu
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PŘIPOMENUTÍ VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2014
Dům služeb - výměna střešní krytiny
Investor - Obec Kyselka, KMV a.s.

Oprava elektroinstalace pavilonu MŠ a kuchyně
Investor - Obec Kyselka, Karlovarský kraj

Revitalizace parčíku před bývalým hotelem Praha
Investor - Obec Kyselka

Revitalizace parku u kina v Kyselce
Investor - Obec Kyselka, KMV a.s.

Rekonstrukce obřadní síně
Investor - Obec Kyselka

Automatizace knihovny
Investor - Obec Kyselka, Ministerstvo kultury

Oprava sportovní plochy v tělocvičně ZŠ a MŠ
Investor - KMV a.s.

PŘIPOMENUTÍ VÝZNAMNÝCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V ROCE 2014
Slavnostní požehnání Ottovu prameni a
odhalení busty dr. Josefa Löschnera
Lázně Kyselka o.p.s.

MEZINÁRODNÍ MČR V TRIALU
Trial team Bochov - Kyselka

RODINNÝ DEN V KYSELCE
KMV a.s.

KYSELSKÉ SLAVNOSTI
Obec Kyselka, KMV a.s., Lázně Kyselka o.p.s.

KARLOVARSKÁ VETERAN RALLYE
Lázně Kyselka o.p.s.

KONCERT PRO KYSELKU
Obec Kyselka, Lázně Kyselka o.p.s.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V KYSELCE
Den otevřených dveří byl zorganizován
ve spolupráci ZŠ a MŠ v Kyselce a obcí
Kyselka. Akce se konala u příležitosti
výročí 60 let od založení školy.
Návštěvníci si mohli prohlédnout
prostory základní i mateřské školy,
tělocvičnu, multifunkční sportoviště,
školní farmu, venkovní učebnu apod.
K dispozici byly řemeslné stánky,
občerstvení a kulturní doprovodný
program. Návštěvníci si také mohli sami
vyrobit lampiony z připravených
komponent, nebo si zakoupit již hotový.
Kromě toho bylo ke koupi mnoho
rozmanitých výrobků a upomínkových
předmětů. Ve večerních hodinách pak
děti vyrazily na lampionový průvod,
který byl zakončen v hospůdce U Lávky.
Tímto lampiónovým průvodem jsme se
také symbolicky připojili k zahájení
Dětského filmového a televizního
festivalu Oty Hofmana v Ostrově.
Podobné průvody probíhaly i na jiných
místech v regionu.
Obec Kyselka využila této společenské
akce k slavnostnímu předání speciálního
hasičského cisternového vozidla CAS
L 101 naší jednotce dobrovolných
hasičů. Vozidlo získala naše obec darem
od Magistrátu města Karlovy Vary.
Předání se zúčastnil náměstek primátora
Karlových Varů Mgr. Jiří Klsák a pan
farář P. Mgr. Marek Bonaventura Hric
z farnosti v Ostrově, který požehnal
našemu novému hasičskému autu.
Aleš Labík

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - 6. 12. 2014
SDH Kyselka a obec Kyselka
společně uspořádali Mikulášskou
nadílku pro děti v kyselském kině.
Dětem jsme promítli několik
pohádek, taneční kroužek Latinka
pod vedením Mirky Ryšavé
předvedl své umění a když se čas
nachýlil, přišel za hromů a blesků
Mikuláš s anděly a čerty. Čerti byli
vskutku pekelní a dost rozdovádění
a proto je Mikuláš se starostou
museli
průběžně
napomínat
a usměrňovat. I přesto děti prokázaly
velkou odvahu a směle přednášely
své básničky a písničky. Čerti byli
natolik rozdivočelí, že ke zpívaní
donutili i některé maminky. Všechny
přítomné děti za svou odvahu
dostaly zasloužený balíček dobrot a
na pekelné chvilky snad rychle
zapomněly.
Aleš Labík
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MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA PRO DOSPĚLÉ
Mikulášská zábava v restauraci Na Špici
se konala dne 6. 12. 2014. Organizaci
zajišťovala tradičně jednotka SDH
Kyselka. K tanci a poslechu zahrálo
hudební seskupení KV Band. Hasiči byli
zpočátku poněkud rozpačití, protože
účast nebyla dle očekávání. Postupem
času se však nálada uvolnila a všichni
přítomní si večer náramně užili. Večer
zpestřila populární soutěž „Oblékni si
svého hasiče“, kdy dobrovolnice musely
navléci „svého“ hasiče do plné zásahové
zbroje. Tombola byla velmi bohatá a
téměř každý si odnesl nějaké věcné
ceny. Věřím, že do příštího ročníku naši
hasiči opět nasbírají dostatek odvahy pro
další pořádání této tradiční veselice.
Aleš Labík

VÁNOČNÍ POSEZENÍ „DŘÍVE NAROZENÝCH“

Tradiční posezení pro „dříve narozené“ připravila
obec Kyselka dne 8. 12. 2014 v restauraci Na
Špici v Radošově. Pro návštěvníky byla zajištěna
doprava,
připraveno
bohaté
občerstvení
a rozmanitý kulturní program. Představil se
kroužek břišních tanců, taneční kroužek Berušky,
pěvecký
sbor
Káčata
a
výjimečné
a neopakovatelné muzikálové vystoupení dětí
z mateřské školky. Na tvářích hostů byla mnohdy
vidět i slzička dojetí. Starosta, který přítomné
celým večerem provázel, přichystal na závěr
překvapení a to dvojici hudebníků, kteří všechny
velmi příjemně překvapili. Duo s názvem
Proměny1 to s klávesami, harmonikou, valchou
a vozembouchem pěkně rozparádilo. Pánové
i dámy si společně zazpívali a někteří si
i zatančili.
Aleš Labík
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VÁNOČNÍ TRHY U ZŠ A MŠ KYSELKA

Již tradičně se Vánoční trhy konaly v areálu základní školy v Kyselce.
Organizace probíhala v úzké spolupráci s obcí Kyselka, která připravila
pro návštěvníky lákavé občerstvení zdarma v podobě vepřových hodů.
Gulášek, ovárek, jitrničky a jelítka chutnala výborně a možná i proto
byla letošní účast velmi vysoká. Kuchařky ze školní kuchyně napekly
perník. V prostorách školy si návštěvníci mohli zakoupit různé suvenýry
a vytvořené výrobky. O program se postaraly děti z mateřské a základní
školy. Mezi zlatý hřeb programu rozhodně patřilo divadelní ztvárnění
narození Ježíška v podání žáků základní školy.
Aleš Labík

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU KÁČATA V KOSTELE SV. VÁCLAVA V RADOŠOVĚ
Pěvecký sbor Káčata pod vedením Kateřiny Veselé z kyselské základní školy uspořádal dne 22. 12. 2014 první vánoční koncert v kostele sv. Václava
v Radošově. Vystoupení v tento předvánoční čas a v krásném prostředí kostela, mělo velmi příjemnou a pohodovou sváteční atmosféru.
Aleš Labík
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SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KYSELKA
Kyselka,
obcí
Šemnice,
se
společností KMV a.s. a Lázně
Kyselka o.p.s..
Při výjezdech jednotka úzce
spolupracovala s jednotkou HZS
Karlovy Vary.
V roce 2014 obecní zastupitelstvo
vyčlenilo z rozpočtu celkovou
částku 172 434,- Kč na provoz
hasičské zbrojnice, pohonné hmoty,
údržbu a na nákup výzbroje
a výstroje. Kromě prostředků obce
získala jednotka při pořádání akcí
také podporu od místí hospůdky
U Lávky.
Hlavním cílem pro rok 2015 je
získání nových členů, pořádání akcí

minimálně v rozsahu jako v roce
2014. Dále bychom rádi pořídili
další
vybavení pro zlepšení
akceschopnosti jednotky.

Velitel jednotky SDH Kyselka
Štefan Malý

Výroční zpráva velitele
jednotky SDH Kyselka
Náš sbor dobrovolných hasičů obce
Kyselka má ke dni 31. 12. 2014
22 členů. Jako nové členy jsme v naší
jednotce přivítali Radku Beránkovou
a Blanku Nguyenovou.
Za největší úspěch v roce 2014
považuji získání nového zásahového
cisternového vozu LIAZ 101 od
Magistrátu města Karlovy Vary.
Vozidlo do té doby sloužilo jednotce
v Tašovicích. Technický stav vozidla
odpovídal jeho stáří a bylo nutné
provést několik oprav. Zejména bylo
potřeba opravit nosníky, podlahu
v kabině, vyměnit několik plechů,
upravit elektroinstalaci a ovládání
čerpadla. Vozidlo bylo kompletně
obroušeno, přetmeleno a přelakováno.
Opatřeno odpovídajícími polepy
a reflexními páskami dle vyhlášky.
Aby bylo možné parkovat vozidlo ve
stávající budově hasičské zbrojnice,
bylo
potřeba
vyměnit
maják
a zvukové zařízení za nový a hlavně
nižší typ. Na této opravě se podílelo
několik našich členů, kteří strávili na
hasičské zbrojnici mnoho stovek
hodin svého volného času. Ve vozidle
jsou nyní nově umístěny přenosné
radiostanice,
přenosné
svítilny,
kamera do auta, dýchací technika,
zásahové obleky atd. Cisternový vůz
byl
dále
vybaven
veškerým
potřebným materiálem a agregáty
nutnými k provozu a akceschopnosti
jednotky. Vozidlo je nepřetržitě
připojeno ke zdroji elektrické energie
a ke zdroji tlakového vzduchu.
Celková rekonstrukce vozu se velmi
zdařila a nyní již opravdu můžeme
říci, že v hasičské zbrojnici máme
„nové zásahové vozidlo“. Velitel
jednotky Štefan Malý vyzdvihuje
příkladnou spolupráci, obětavost
a vyslovuje poděkování především
Romanu
Starému,
Jirkovi
Hirschauovi,
Františku
Vrbovi,
Štefanu Malému, Martinu Uslerovi
a všem dalším, kteří se na renovaci
podíleli. Velké poděkování také patří
starostovi
Alešovi
Labíkovi
a zastupitelům obce Kyselka za
velkou
podporu a uvolnění
potřebných finančních prostředků na
obnovu cisterny, bez které by se tato
renovace nemohla realizovat.
Při
akcích
a
výjezdech
spolupracovala jednotka SDH s obcí

Zásahy v roce 2014
2. 1.
19. 5.
25. 5.
12. 7.

požár hospodářského stavení v Muzikově
technická pomoc - popadané stromy přes vozovku
požár porostu kolem trati v Lesově
záchrana osob z vody- záchrana tonoucí osoby z jezu
v Radošově
10. 9. pátrání po pohřešované osobě - Klášterec nad Ohří
29. 9. dopravní nehoda - úklid Kyselka
24.10. dopravní nehoda (letecká) Olšová Vrata - prověřovací
cvičení
8. 11. technická pomoc - vyproštění zapadlého
vysokozdvižného vozíku
17. 11. dopravní nehoda - úklid Sedlečko
2. 12. dopravní nehoda - vyproštění autobus Andělská Hora
30. 12. dopravní nehoda - zabezpečení, úklid Kyselka

Účast na akcích v roce 2014
12. 1.
13. 1.
16. 1.
1. 3.
15. 3.
15. 3.
20. 4.
24. 4.
26. 4.

úklid vozovky v Radošově
zajištění akce návštěvy první dámy v Kyselce
odčerpání vody z objektu lázní v Kyselce
Masopust
maškarní pro děti
obecní zábava
úklid lázeňského parku
slavnostní odhalení busty dr. J. Loschnera
příprava máje

30. 4. stavění máje
18. 5. závod IZS Bahňák
24. 5. zajištění akce Kyselské slavnosti
26. 6. příprava mola na dětský den v Kyselce
31. 5. pomoc na zajištění dětského dne v Šemnici
31. 5. kácení máje
1. 6. pořádání dětského dne v Kyselce
21. 6. závod IZS Gladiátor Race
27. 6. úklid zablácené vozovky v Radošově
28. 6. nohejbal v Kyselce
12. 7. vyklizení kotelny a sklepů mateřské školy
17. 7. úklid - umytí komunikace za rest. Na Špici
2-3. 8. pomoc při pořádání MMČR v trialu v Kyselce
9. 8. školení práce na vodě - jez Radošov
30. 8. čištění vodopádu v lázních v Kyselce
5. 9. příprava mola na rodinný den v Kyselce
6. 9. Rodinný den v Kyselce
7. 9. Triatlon ve Velichově
13. 9. Oslava 775 let Šemnice
14. 9. Koncert pro kyselku
27. 9. závod IZS Predátor Race
5. 10. den otevřených dveří školka a škola
5. 10. slavnostní předání nové CAS
6. 10. začátek renovace CAS Liaz 101
27. 11. dokončení renovace CAS
6. 12. Mikulášská nadílka pro děti
6. 12. Mikulášská zábava pro dospělé
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CO NÁS ČEKÁ A NEMINE
O LÁVKU SE BUDEME STARAT „JAKO O VLASTNÍ“
Ocelová lávka pro pěší neodmyslitelně patří
k naší obci. Zub času se na ní postupně
podepisuje a lávka si pomalu říká o nutnou
péči. Prvotní otázka „ČÍ PAK ASI TA
LÁVKA JE ?“ se zdála zprvu jednoduchá, ale
opak byl pravdou. Stav lávky nám není
lhostejný a rozhodně bychom si nepřáli, aby
byla označena za nebezpečnou a tím pádem
nepřístupnou. Rozpoutali jsme zdlouhavý
proces oslovování všech možných institucí a
společností s otázkou „JE TA LÁVKA VAŠE
?“ Všechny odpovědi zněly „NE“. Po dalším
pátrání a dohledání dokumentů bylo zjištěno,

že Místní národní výbor v Kyselce jako orgán
zúčastněný na investiční výstavbě a rozvoji
národního majetku dle státního plánu rozvoje
národního hospodářství získal povolení ke
stavbě lávky a dne 6. 9. 1974 mu bylo ONV
Karlovy Vary vydáno povolení k užívání.
V roce 1990 mělo dojít na základě připravené
hospodářské smlouvy k převodu na
Západočeská zřídla s.p. K převodu však
z nezjištěných důvodů nikdy nedošlo. Stáli
jsme tedy před další otázkou, jak postupovat
dál. Obecní úřad Kyselka jako správní orgán
věcně a místně příslušný k rozhodování

o zařazení komunikace do kategorie místních
komunikací nakonec rozhodl, že
zařadí
ocelovou lávku pro pěší do kategorie místní
komunikace.
Z toho samozřejmě vyplývá, že se budeme
muset o lávku starat „JAKO O VLASTNÍ“.
V současné době je objednána kompletní
revize lávky, abychom zjistili stavební
stav a doporučení k nejnutnějším údržbovým
pracím.
Aleš Labík

NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE ROKU 2015 - ZATEPLENÍ MŠ A KUCHYNĚ
Zateplení budov mateřské školy a přilehlé
budovy kuchyně bude bezpochyby patřit
k letošním největším investičním akcím.
Prvotní projekt na zateplení těchto objektů
vznikl již v roce 2011 a bylo žádáno o dotaci
z Operačního programu Životního prostředí.
Z důvodu přerušení těchto dotačních výzev se
tehdy
nepodařilo
akci
realizovat.
K opětovnému spuštění došlo v loňském roce
a znovu jsme požádali o dotaci. V červenci
2014 jsme obdrželi registrační list akce
a rozhodnutí ministra životního prostředí
o poskytnutí podpory na spolufinancování
projektu v rámci OPŽP z prostředků Státního
fondu životního prostředí ČR. V tento moment
se odstartoval poměrně složitý proces příprav.
V první řadě byla provedena revize projektu
z roku 2011, kdy bylo bohužel zjištěno
několik nedostatků. Po dohodě jsme nechali
zpracovat dodatek k původnímu projektu,
který řešil aktuální požadavky. Následovala
příprava návrhu smlouvy, příprava zadávacího
řízení a vlastního výběrového řízení.
Vzhledem k velikosti projektu jsme nic
neponechali náhodě a využili služeb jak
právníků tak specializované firmy na
zpracování zadávacích podkladů a výběrového
řízení. Vlastní výběrové řízení na zhotovitele
akce bylo zahájeno dne 14. 11. 2014
a ukončeno bylo 1. 12. 2014. Zájem o akci ze
strany zhotovitelů byl mimořádný, přihlásilo
14 uchazečů. Hodnotící komise provedla
otevírání obálek za přítomnosti několika
uchazečů. Každá nabídka obsahovala několik
desítek stránek dokumentů, které bylo nutné

podrobně překontrolovat. Po této mravenčí
úmorné práci a po důkladné konzultaci
s odborníky bylo nutné vyřadit osm uchazečů
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
a chybných rozpočtů. Ve hře tedy zůstalo šest
uchazečů. Nejvýhodnější nabídku předložila
firma TERCOM s.r.o.
Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb, která
nabídla cenu 3 063 084,- Kč. Předpokládaná
hodnota zakázky v zadávacím řízení byla
4 766 681,- Kč. Tento rozdíl se zdá být veliký,
nicméně podle vyjádření zkušených odborníků,
je to zcela běžný úkaz. Následovala doba
zákonných lhůt, kdy mohly ostatní firmy
podávat případné námitky a tak jsme několik
dlouhých dní tiše doufali, že námitky vzneseny
nebudou a budeme moci podepsat smlouvu
s budoucím zhotovitelem. Naštěstí vše
proběhlo hladce a tak jsme mohli vyrazit
s krabicí dokumentů do Prahy na Státní fond
životního prostředí.
Vlastní akce započne v dubnu a ukončena bude
nejpozději v polovině července 2015. Bude
provedeno kompletní zateplení obou objektů
včetně střech a výměny oken. Součásně bude
opravena nakládací rampa u pavilonu kuchyně,
schodiště,
terasy u mateřské
školy,
hromosvody, klempířské prvky apod.
Akce bude z velké části probíhat za provozu,
takže bude vyžadováno přísné dodržování
bezpečnostních předpisů a kvalitní koordinace
prací. Uděláme vše pro to, aby to vlastní
provoz mateřské školy a kuchyně omezilo co
nejméně.
Aleš Labík
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REVITALIZACE OBECNÍHO HŘBITOVA V RADOŠOVĚ
Obec Kyselka má letos také v plánu provést
terénní úpravy a postupnou revitalizaci
hřbitova v Radošově. Z toho důvodu bylo již
v lednu 2014 zveřejněno Oznámení
o zveřejnění hrobových míst, u kterých
skončil nájem nebo není provedena
úhrada za jeho užívání. Obec Kyselka tak
učinila v souladu s § 25 odst. 9. a § 20 písm.
g) bodu 4 a 5 zákona č. 256/2001Sb.
o pohřebnictví, v platném znění. Hrobová
místa, u kterých skončil nájem nebo nebyla
provedena úhrada za jejich užívání, budou
k 1. 3. 2015 zrušena.
V souvislosti s plánovanými terénními
úpravami obec vyzvala původní nájemce
těchto hrobových míst či oprávněné osoby
k odstranění
hrobových
zařízení
do
jednoho roku od zveřejnění oznámení.
Nedošlo-li k jejich odstranění, bude
s hrobovým zařízením naloženo jako s věcmi
opuštěnými (hrobová zařízení budou
odstraněna a hrobová místa vyklizena).
Souvislé plochy se zbytky hrobových míst
jsou v terénu rovněž vyznačeny kolíky se
zeleným postřikem.
První etapa se bude týkat terénních úprav
zejména v plochách nevyužívaných
a neudržovaných
hrobových
polí
a pokračovat budeme opravou kolumbárií
a zpevněných ploch, kde bude provedena
nová zádlažba včetně podkladových vrstev
a obrubníků. Navrhované řešení respektuje
stávající kompoziční řešení i rozmístění
jednotlivých objektů (kolumbária, hrobová
pole, márnice).
Projektovou
dokumentaci
zpracovala
společnost PROPARK - ateliér zahradní
a krajinářské architektury, Bečov nad
Teplou.
Aleš Labík
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Z PŘÍRODY KYSELKY A OKOLÍ
ZIMOSTRÁZEK ALPSKÝ
POLYGALA CHMAEBUXUS L.
Nízký, vždyzelený polokeř, vysoký 10 až 25 cm. Roste
v teplomilných i smíšených doubravách, borových
lesích i na kamenitých svazích od nížin do hor. Je
rozšířen v jižní a střední Evropě. U nás se vyskytuje
pouze v západní polovině Čech a hranici tvoří řeka
Vltava. Na východ od ní se vyskytuje jen velice
ojediněle. Ve Slavkovském lese roste např. na přírodní
památce Dominova skalka. V našem okolí jsem jeho
výskyt zjistil nedaleko Dolní Lomnice. Na drolící skále
rostou pouze dva malé keříky, z nichž jeden je
zachycen na fotografii.
Zimostrázek alpský je u nás zařazen mezi ohrožené a
zákonem chráněné rostliny.
Ferdinand Holly

KŘIŽÁK PRUHOVANÝ
ARGIOPE BRUENNICHI
Tento křižák byl odchycen při náhodné procházce v nedalekém Jakubově. Na
tohoto výrazného pavoučka mne upozornila má manželka, která se rozhodně
s tímto hmyzem velmi nerada kamarádí. Sebral jsem dostatek odvahy, tohoto
fešáka šetrně odchytil a spojil se s místním známým sběratelem panem
Ferdinandem Hollym. Pavoučka velmi rád přijal do své sbírky a sdělil několik
informací, s tím že jej naposledy spatřil před 30ti lety v bývalé Jugoslávii.
Jedná se o křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi), který je původem
subtropický pavouk, pocházející ze středomoří. Vlivem oteplování klimatu se
začal šířit k severu a v současné době již v Čechách zdomácněl. Není však vidět
často. Nález v okolí Kyselky je zajímavým dokladem o jeho přítomnosti v tomto
regionu.
Aleš Labík

JEDNA Z PĚTI CHRÁNĚNÝCH JABLONÍ V ČR JE V NOVÉ KYSELCE
Pro mnohé je možná překvapením, že v Nové Kyselce máme památný strom.
Od roku 2008 je jím jabloň v jednořadém stromořadí u příjezdové silnice do
Nové Kyselky, asi 100m před začátkem obce. Má nízký, ale silný kmen se
širokou korunou ze čtyř kosterních větví, odborně ošetřenou. Je jednou
z pouhých pěti chráněných jabloní v České republice. Reprezentuje staré
ovocné stromy, které se v našem kraji dochovaly ve středním Poohří. Zdroj:
J. Michálek, Památné stromy Karlovarského kraje. Vydal Karlovarský kraj
v roce 2014 (ISBN 978-80-88017-10-3)
Vladimír Zicha
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ZÁCHRANA A OBNOVA LÁZNÍ V KYSELCE
Mattoniho vila čp. 76 - záchrana a
obnova přiléhající terasy.
Pracujeme na zajištění havarijního
stavu obvodového nosného zdiva
Mattoniho vily. Součástí obvodového
zdiva je také přiléhající venkovní
terasa s pískovcovou balustrádou.
Probíhá ruční přebírání sutí a uložení
historických
prvků.
Následně
přistupujeme k podepření konstrukcí
a k přestřešení tak, aby nadále
nedocházelo k zatékání dešťových
vod. Práce na záchraně a stabilizaci
obvodových zdí jsou z důvodu
havarijního
stavebně-technického
stavu konstrukcí velice náročné
a nebezpečné.
Hrozí
zřícení
konstrukcí
a žulových bloků
z atikové římsy.

Mattoniho vila 2014 - sejmuté
štukové prvky. Jediná zachovalá
konzole, torza zdobné římsy
"vejcovec s šipkou a perlovcem"

Ottův pavilon čp. 74
Pracujeme
na
odstranění
havarijního stavu pavilonu Ottova
pramene. Probíhají práce v rámci
záchrany a obnovy objektu včetně
zastavení degradace konstrukcí.
Záchrana a obnova interiérů.
Pracujeme na zajištění havarijního
stavu interiérů pavilonu Ottova
pramene.
Probíhající
práce
v rámci záchrany a fixace
původních glazovaných a malovaných obkladů „kolonády".
Je viditelné necitlivé vedení
elektroinstalace z doby kdy zde
bylo umístěno kino.

Jindřichův dvůr čp. 73
Rozebrání dřevěných plotů podél
silnice. Důležité odkopání nánosů
zemin a skládek od paty objektu,
ruční
pohrabání
okapového
chodníku, čištění odtokových
kanálů pod objektem a silnicí,
čištění odtokových střešních
vpustí pro budoucí napojení
střešních svodů.

Mattoniho expedice a nakládka
Jedná se o objekt původní
nakládky, přistavený ke Kurhausu
– Vilemínce, který je součástí
areálu městských lázní Kyselka.
Byl postaven v letech 1894–1895
podle návrhu architekta Karla
Haybacka z Vídně a sloužil pro
nakládání a expedici stočené
minerální vody. Zachoval se téměř
ve své původní podobě se
secesním štítem v průčelí.
Pracujeme
na
obnově
a rekonstrukci obvodového pláště.
Obnova truhlářských prvků,
historických špaletových oken.
Svěšení
okenních
křídel
a vyndavání okenních rámů před
truhlářskou obnovou.
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I UČENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PŘINÁŠÍ ZÁBAVU
O školní akce všeho druhu jsme
v prvním pololetí neměli nouzi.
Nejen že jsme se stali úspěšnými
reprezentanty
školy
na
poli
sportovním, ale získali jsme spoustu
znalostí a nových informací při
exkurzích či v průběhu třídních
výletů. Se začátkem nového školního
roku byl zahájen projekt „Zavádění
metody CLIL na základních školách
prostřednictvím rodilých mluvčích“.
Jedná se o zapojení anglického
rodilého mluvčího do výuky, která
spojuje jazykové a předmětové
vzdělávání. Žáčci 3. a 4. ročníku se
pravidelně účastnili plaveckého kurzu
v Ostrově. Děti se naučily nebát se
vody a zvládly základní plavecké
dovednosti. V Sokolově se konalo
celostátní setkání učňovské mládeže.
Výstavu navštívili žáci 8. a 9.
ročníku. Cílem akce bylo rozšíření
obzorů při budoucím výběru
povolání. V rámci akce „Týden
sociálních služeb ČR“ jsme s žáky
druhého stupně navštívili Domov pro
osoby se zdravotním postižením
v Radošově. Seznámili jsme se nejen
se zázemím, vybavením a přilehlým
prostranstvím, ale poznali jsme také
klienty a jejich život v tomto zařízení.
Ve dnech 10. a 14. října proběhly
výstavy středních škol a odborných
učilišť
v Karlovarském
kraji.
Příjemně nás překvapila organizace
i počet škol, které zde vystavovaly.
Některá povolání si žáci mohli
vyzkoušet tzv. „na vlastní kůži“.
Nesmíme zapomenout, že se
vzdělávaly i některé paní učitelky. Na
intenzivním víkendovém kurzu první
pomoci v Nových Hamrech si pod
dohledem
záchranářů
osvojily
techniky první pomoci a doplnily
chybějící znalosti při modelových
situacích. Žáci 8. a 9. ročníku si užili
dvoudenní výlet v Liberci spojený
s návštěvou IQ parku a IQLandie.
V rámci
projektu
„Podpory
přírodovědného
a
technického
vzdělávání
žáků Karlovarského
kraje“ byl pro žáky 9. ročníku
zorganizován zájezd do Techmanie
v Plzni a exkurze do Zdravotnického
ústavu v Karlových Varech, kde
navštívili hygienické laboratoře.

Někteří žáci 9. ročníku měli možnost
poznat informační a poradenské
středisko pro volbu povolání na
Úřadu práce v Annabergu, Centrum
pečovatelských služeb v Annabergu
a textilní továrnu. Nechyběla ani
vystoupení
našich
zpěváků
a tanečnic. Nejprve malé pozastavení
s koledami a tancem v restauraci Na
Špici, po kterém následovalo druhé
vystoupení v karlovarském hotelu
Thermal. Věnovali jsme se také
tradičním akcím, kterými jsou
vánoční trhy, mikulášská nadílka
nebo strašidelný svátek Halloween.
Nezapomněli jsme ani na Den kvality našich žáků. Věta pronesená
otevřených dveří ZŠ a MŠ Kyselka z úst hlavního organizátora, že
k 60. výročí od jejího založení. kyselské družstvo zanechalo moc
dobrý dojem, byla příjemným
Sportovní sezónu zahájili chlapci završením akce. Také v tomto roce
druhého stupně v okresním kole jsme se stali pořadateli Coca-Cola
fotbalu. Naše škola nastoupila jako Cupu na fotbalovém hřišti SK
jediný zástupce základních škol, Kyselka. Za zapůjčení zázemí tímto
soupeři byli z řad učilišť a středních kyselským fotbalistům ještě jednou
škol. I když se nám v zápasech zcela velmi děkujeme. Vítězství (5:1) nad
nedařilo a obě utkání skončila ZŠ a MŠ Sadov nás posunulo do
prohrou 0:1, výsledky v takové dalšího kola ve Žluticích, kde se nám
konkurenci jen potvrzují fotbalové prvenství obhájit nepodařilo, ale

fotbalovou náladu jsme neztratili.
Následujícím sportovním počinem
byl turnaj v halovém fotbalu na ZŠ
Poštovní v Karlových Varech. Do
turnaje nastoupila sestava: Tomáš
Fišer, Ondřej Eliáš, Martin Šupala
(brankář), Jakub Formánek, Richard
Beneš, Miroslav Šipla, Matěj Paulus
(kapitán), Aleš Pavlíček a Patrik
Fenzl. Přesvědčivé výkony a vysoké
nasazení nám přinesly úžasné
2. místo. Naše účast nechyběla ani na
Školní futsalové
lize kategorie
7 (chlapci 6. a 7. ročníku) v Sokolově
a kategorie 9 (chlapci 8. a 9. ročníku)
v Kadani. Na sklonku kalendářního
roku se florbalisté utkali na ZŠ
Masarykova v Ostrově se čtyřmi
soupeři. Zápasy jsme odehrávali
s velmi vysokým skóre – 8:2, 10:0
a 5:4, finálový zápas s domácími
jsme měli jistý. Děravý míček stál
tentokrát na straně soupeře, prohra
7:6 vynesla 2. místo. Úspěšný tým
tvořili: Martin Šupala (brankář),
Dušan Jurečka, Miroslav Šipla, Matěj
Paulus, Aleš Pavlíček, Jakub
Formánek (kapitán), Tomáš Fišer
a Ondřej Eliáš.
Více informací a
www.zskyselka.cz

fotografií

na

Ing. Aneta Hoffmeisterová
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VÁNOČNÍ ČAS VE ŠKOLCE
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Přípravy na vánoční svátky začínají ve školce brzy
v listopadu. Ve středu 19. 11. se ve školce sešly
maminky, babičky našich dětí a také několik dětí
základní školy. Společné akci předcházela
materiální příprava (větve z jehličnatých stromů,
kterých jsme spotřebovali 0,5 m3) a nezapomněli
jsme ani na občerstvení. Společnými silami jsme
začali plést adventní věnce. S naší radou
a občasnou pomocí vznikaly krásné adventní věnce
a vazby. Venku strašně pršelo, takže jsme si
větvičky nosili do chodby a vše jsme krásně
vyřešili. Jak řekla maminka Mirečky a Míši: „Tady
není nic problém, počasí nás nezastaví.“ Dobrá
nálada příjemné setkání provázela celou dobu.

MIKULÁŠ

I letos se děti z mateřské školy těšily na Mikuláše a jeho pomocníky. Trpělivě seděly ve třídě a čekaly,
až se ozve zvoneček, který oznámí příchod Mikuláše, anděla a čerta. Nikdo z dětí ani nedutal a po
příchodu Mikuláše všechny děti s respektem čekaly, co se bude dít. Čert děti letos trošku pozlobil,
neustále hledal někoho do svého pytle, ale nakonec si nikoho neodnesl. Děti řekly Mikulášovi básničku
a za odměnu dostaly od anděla adventní kalendář a sáček dobrot. Všichni Mikulášovi slíbili, že
nebudou zlobit, rozloučili se písničkou a tak mohl Mikuláš s andělem a čertem odejít.

SVÁTEK SVATÉ LUCIE
Další z vánočních tradic ve školce je oslava svátku
svaté Lucie. Dříve se v Čechách tento svátek
slavíval velmi hojně. V současné době se oslavy
váží hlavně ke Švédsku. Tam patří k nejživějším
tradicím. Svátek svaté Lucie se slaví i v ostatních
severských zemích. Ve školkách to bývá oblíbená
zábava. Protože naše školka spolupracuje několik
let se švédskou školku v Katrineholmu, snažíme se
našim dětem vedle postav Mikuláše ukázat i jiné
tradice. Jeden den jsme si tedy udělali malou
oslavu. Děvčátka v bílém, chlapci v červeném
tričku, jako skřítci. Zpívali jsme píseň o Lucii,
vyprávěli si a na interaktivní tabuli prohlíželi
fotografie a video ze Švédska a tamních oslav.
Nakreslili a vystříhali jsme sobíky. Místo nosu
mají bonbon a jako dárek je dostanou naši
kamarádi ve Švédsku.

VYSTOUPENÍ PRO SENIORY
Již tradiční vystoupení dětí z naší mateřské školky
se konalo 8. 12. v restauraci Na Špici. Děti zpívaly
koledy, hrály pohádku O Červené karkulce a také
zapískaly na flétnu. Díky mikrofonu bylo
představení dobře slyšet.
Velká tréma byla
potlačena a děti sklidily dlouhý potlesk. Jako
dáreček obdržel každý divák keramickou ozdobu
vyrobenou dětmi. Děti za odměnu dostaly od pana
starosty balíček plný dobrot.

VÁNOČNÍ STROMEČEK PRO ZVÍŘÁTKA
V pátek 19. 12. se konala již tradiční akce naší školky - Vánoční stromeček pro zvířátka. Bohužel nám
nepřálo počasí. Nás však déšť nezastaví. Děti a rodiče také ne, akce se mohla tedy uskutečnit. Pršelo
a nechtělo přestat. Sešlo se asi 40 dětí a jejich rodiče. Byli jsme rádi i za takovouto účast, protože
v jednu chvíli to vypadalo, že nás půjde jen velmi malá skupinka. U školky dostaly děti světelné tyčky,
pochutnaly si na perníčcích, které ve školce sami napekly a nazdobily. Rozkrojili jsme jablíčka, podívali
se, zda je v nich hvězdička. Nakrmili jsme naše králíčky a morčata a mohli se vydat na cestu. Šli jsme se
světýlky Kyselkou do lesa. Cestou jsme si zazpívali koledy, vypustili ohňostroj a hlavně, hlavně jsme
v lese nakrmili zvířátka. Přesto, že se nás sešlo méně než v jiných letech, hromada chleba a dobrot v lese
byla velká. Za to dětem a jejich rodičům velmi děkujeme. V průběhu cesty na nás čekali u svých
domovů další kamarádi ze školky a přidávali se se světýlky na cestu. V restauraci U Lávky byl pro nás
připraven oheň, čaj na zahřátí a buřtíky. Všichni jsme si opekli buřtík a ochutnali jsme štrúdl a vánočku
od maminek a babiček. Vše se snědlo a vypilo. Děti byly špinavé, mokré, ale spokojené. Děkujeme
všem statečným rodičům, že vzali své děti i v tomto počasí na naši vánoční akci. Její příprava nás stojí
mnoho sil a vaše účast je pro nás odměnou.
V novém roce 2015 přejeme všem mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.

Za MŠ Kyselka Blanka Zichová

VÁNOČNÍ BESÍDKA
V úterý 9. 12. se školka zaplnila rodiči, přišli také
babičky, dědové, strýčkové a tetičky. Děti pečlivě
nacvičovaly a připravovaly své vrcholné
vystoupení téměř dva měsíce. Nácvik pohádky
O Červené karkulce zabral hodně času a sil, ale
stálo to za to. Nejedna maminka zaplakala,
nechyběl výbuch smíchu, když se vlk chystal
vyžunknout vínečko do dna. Eliška se v letošní
pohádce opět zaslíbila Davídkovi. V loňském roce
byla Růženka a David princ. V letošním roce ji
Davídek zachránil od vlka. V pohádce nechyběla
babička v podání Valentinky a vlka si zahrál
Štěpánek. Každý měl svou roli a všichni byli
důležití. Ne každý může hrát hlavní roli, někdo se
velkého počtu diváků zalekne, jiný ne. Děti byly
natěšené. Od rána se ptaly, kdy už budou
vystupovat. Na závěr besídky si všichni společně
s rodiči vyráběli krásnou ozdobičku. Komponenty
jsme zakoupili přímo v prodejně tradičně ručně
vyrobených vánočních ozdob ze skleněných perlí
v Poniklé a každý ukázal svoji zručnost při výrobě
hvězdičky. Poděkování a chvála ze strany rodičů,
byla, je a bude tou největší odměnou.

ZPRAVODAJ OBCE KYSELKA

STRANA 16

VÝROBA A PRODEJ PONOŽEK

Jaroslava Lasáková
Radošov 126, 362 72 Kyselka

Telefon: +420 353 941 288
Mobil: +420 723 082 791
E-mail:
lasakova.j@seznam.cz
IČ: 648 50 161

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,
MUDr.Vladěna Čapková
 +420 353 941 253, +420 776 039 334
Ordinační hodiny
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

REKLAMA V
KYSELSKÉM
ZPRAVODAJI

Nabídka
firemní inzerce
A4 - 500,- Kč
A5 - 250,- Kč
A6 - 150,- Kč
A7 - 100,- Kč

Předmětem naší výroby jsou tenké
dámské a pánské ponožky v široké
barevné škále, ve velikostech od 3
do 12. V případě zájmu jsme
schopni zajistit i větší velikosti. Dle
přání zákazníka nabízíme i různou
šířku gumičky. Ponožky pleteme v
různých výškách od kotníkových
přes střední až po klasickou výšku.
Dalším druhem výrobků jsou froté
ponožky v základních barvách a v
provedení kotníkové a klasická
výška.
K výrobě používáme kvalitní
bavlněnou přízi, ke které přidáváme
PAD pro udržení tvaru a pevnosti
ponožky, v poměru 80% bavlny a
20% PAD.
V poslední době jsme rozšířili náš
sortiment o pánské ponožky s
bambusovým vláknem, které jsou
vhodné pro lidi, kterým se
nadměrně potí nohy.

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

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

8.00 - 15.00 hodin
8.00 - 15.00 hodin

STŘEDA
ČTVRTEK

8.00 - 15.00 hodin
8.00 - 15.00 hodin

PÁTEK

8.00 - 13.00 hodin

KADEŘNICTVÍ "JANA"
Jana Šimonová
Provozní doba: Po-Pá ...08.00 - 17.00 hod.

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