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ZDARMA

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Veřejná sbírka

Vážení spoluobčané,
dostává
se
vám
do
rukou letošní druhé vydání
Kyselského zpravodaje.
U většiny z nás se již jistě
rozběhly jarní práce a snad
i letošní
služba
obce
v podobě přistavených
kontejnerů na objemný
a nebezpečný odpad vám,
alespoň částečně, pomohla
odlehčit od nahromaděného harampádí. Ten kdo to
nestihl nebo nemohl využít této služby, může úklid
řešit vlastním odvozem do sběrného dvora v Ostrově,
kde je pro naše občany celoročně sjednána možnost
uložení odpadů zdarma.
Práce se také rozběhly v rámci velké plánované akce
„Zateplení mateřské školy“, stejně tak probíhá
revitalizace hřbitova v Radošově a započala rozsáhlá
údržba veřejné zeleně. O těchto a dalších akcích, které
vedou ke zvelebení obce, se podrobněji zmíním
v příštím čísle.
V dnešním úvodu se musím zaměřit na nejbližší
významnou společenskou akci, která nás čeká
23. května a to Kyselské slavnosti. V loňském roce,
i přes malou nepřízeň počasí, si tato akce vysloužila
velmi pochvalné reakce. Spolupořadateli jsou opět
společnosti Karlovarské minerální vody a.s. a Lázně
Kyselka o.p.s. Návštěvníky čeká nabitý program v kině
v podobě zajímavých přednášek a krátkých filmů
a venkovní zábavný program. Nebudou chybět
pramičky na řece Ohři, ukázky veteránů, řemeslné
i prodejní stánky a samozřejmě ani bohaté občerstvení.
Datum 23. května je také symbolické v tom, že bude
slavnostně ukončena první veřejná sbírka na podporu
obnovy věže budovy bývalých lázní „Jindřichův dvůr“.
Venkovní produkce bude z části opět laděna do 20.
a 30. let 20. století, zakončená dobovou módní
přehlídkou, do které se mohou zapojit i stylově oblečení
návštěvníci. Věřím, že si to společně užijeme a budu
doufat, že květnové slunce se také přijde pobavit.

na obnovu věže budovy
„JINDŘICHŮV DVŮR“

končí 23. 5. 2015
Do té doby můžete obnovu budov
bývalých lázní podpořit i Vy !

Aleš Labík - starosta
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Z DÁVNÉ HISTORIE OBCE
Heinrich Mattoni vracel
Kyselce získané bohatství
Na příchod Heinricha Mattoniho
a jeho zalíbení ve zdejší krajině měl
jistě
vliv
také
jeho
přítel,
jeden z nejvýznamnějších a nejuznávanějších lékařů a odborníků na
balneologii Dr. Josef Löschner.
Nebylo žádným tajemstvím, že byl
největším propagátorem Kyselky a se
svými názory a představami se
Mattonimu svěřil a podpořil jeho
nápad panství zakoupit. Heinrich
Mattoni byl znalý oblasti ekonomiky,
což mu pomohlo vydělat peníze, aby
mohl svůj záměr uskutečnit. Nic
nebránilo tomu, aby roku 1873 celé
panství i s okolními lesy od hraběte
Černína z Chudenic zakoupil. To již
byl vývoz kyselky ve skleněných
lahvích,
které
nesly
tištěnou
papírovou etiketu se symbolem
červeného lva, v plném proudu.
Místní kyselka byla distribuována
pod názvem Mattoni Giesshübler.
Zvýšení vývozu pramene mělo za
následek růst Mattoniho bohatství,
které umožnilo výraznou výstavbu
a rozkvět lázní. Byl zvolen do čela
rakousko-uherských
vývozců
minerálních vod, následoval titul
císařského rady, který roku 1889
doplnil šlechtický titul. Svou
vděčnost za získané bohatství vracel
tam, odkud jej získával – zpět do
lázní. Lázeňská sezóna byla započata

Heinrich Mattoni

Dr. Josef Löschner

1. května a končila 30. září. Hlavním
lázeňským lékařem byl tehdy doktor
Gastl.
Po
vystavění
budovy
vodoléčebného ústavu se prvním
lékařem stal Dr. Kammerer. Ve
stejných letech byla vybudována též
vycházková trasa v rozličně členěném
terénu. Celkem bylo vytvořeno
zhruba
dvanáct
kilometrů
vycházkových cest v okolí Kyselky.

V létě roku 1884 byla slavnostně
odhalena busta doktora Josefa
Löschnera, jejímž autorem se stal
pražský sochař Thomas Seidan. Této
události se doktor Löschner osobně
zúčastnil. V následujících letech byla
vytvořena
budova
inhalačního
pavilonu. Nutno dodat, že stavby
velmi citlivě zapadaly do rázu zdejší

krajiny. V devadesátých letech se
uskutečnila výstavba vlastní elektrárny
a železniční tratě z Vojkovic do
Kyselky, což vedlo k propojení na
Buštěhradskou dráhu a tím na
evropskou železniční síť. Tento krok
vedl k zefektivnění vývozu vody.

ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V KYSELCE
Práce na největší letošní investiční akci obce
Kyselka jsou v plném proudu. Projekt
je spolufinancován z fondu Evropské unie
v rámci Operačního programu Životní prostředí,
Prioritní osa 3 - udržitelné využití zdrojů
energie, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla. Smlouva
o poskytnutí podpory č. 14198633 byla
uzavřena v březnu roku 2015.
Cílem akce je realizace úspor energie v objektu
mateřské školy a pavilonu školní kuchyně.
Navrhované opatření spočívá v zateplení
obvodových stěn, zateplení střech a výměně
výplní otvorů. V rámci této akce současně dojde
k rekonstrukci teras, schodišť, nakládací rampy
a k výměně klempířských prvků.
Akce probíhá za plného provozu, proto je kladen
vysoký důraz na bezpečnost. Spolupráce
zhotovitele, zadavatele i zaměstnanců školky
a kuchyně probíhá ve velmi konstruktivním
duchu a je zřetelná snaha vycházet si navzájem
co nejvíce vstříc.
Není tomu ani rok, kdy v těchto budovách
proběhla
kompletní
rekonstrukce
elektroinstalace, což přineslo ještě o něco více
nepořádku uvnitř budov a potažmo mnoho
úklidu a stěhování pro zaměstnance ZŠ a MŠ.
A je to tu znovu, respektive ještě
více
komplikací, jelikož akce probíhá za provozu a
k výrazným omezením dochází také v okolí
budov. Celému personálu za toto pochopení,

mimořádné úsilí a hodiny práce
navíc patří velký dík.
Aleš Labík

Ing. Aneta Hoffmeisterová
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VÝTAH Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ÚNOR 2015
Usnesení č. 3/2/2015 Inventarizace majetku obce návrhy odpisů a projednání závěrů inventarizace

Usnesení č. 6/2/2015 Plán činnosti finančního
a kontrolního výboru

Usnesení č. 10/3/2015 Výběr zhotovitele na akci
„Revitalizace obecního hřbitova v Radošově“
ZO projednalo výsledek z hodnocení nabídek
uchazečů v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu podle platné Směrnice č. 1/2015
obce Kyselka „Revitalizace obecního hřbitova
v Radošově“, a na základě doporučení hodnotící
komise rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky jako nejvhodnější nabídku vybralo zastupitelstvo
nabídku uchazeče „František Riedl, Velichov 122,
Ostrov, IČ: 73459895 a Vladimír Zicha, Radošov
151, Kyselka, IČ: 69275114 ve výši 291 610,- Kč

ZO souhlasí s plánem činnosti finančního
a kontrolního výboru na rok 2015 v předloženém
znění

Usnesení č. 12/3/2015 Kupní smlouva
odkoupení pozemků od Jednoty, s.d. v Toužimi

ZO souhlasilo s návrhy na vyřazení z majetku obce
z důvodu opotřebení a poškození na základě
Protokolů o návrhu vyřazení (inventura 2014).
Usnesení č. 5/2/2015
Zpráva z kontroly hospodaření provedené KÚKK
ZO schválilo výsledek přezkoumání hospodaření
obce Kyselka za rok 2014 bez výhrad.

Usnesení č. 9/2/2015 Žádost o vyjádření ke stavbě
„RADOŠOV - ZAHRADNÍ DŮM PRO HOSTY“ na
pozemku p.č. 742/1 v k.ú. Radošov u Kyselky
ZO souhlasilo s vybudování stavby „RADOŠOVZAHRADNÍ DŮM PRO HOSTY“ na pozemku
p. č. 742/1 v k.ú. Radošov u Kyselky, dle
předložené projektové dokumentace společnosti
MEDIKA projekt Karlovy Vary s.r.o, IČ:
18226485.
Usnesení č. 18/2/2015 Žádost o dotaci ze SFŽP
Program zeleň do měst a jejich okolí
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Státního
fondu životního prostřední ČR z Program zeleň do
měst a jejich okolí.

BŘEZEN 2015
Usnesení č. 4/3/2015 Schválení rozpočtu na rok
2015
ZO schvaluje rozpočet obce Kyselka na rok 2015
Usnesení č. 9/3/2015 Výběr zhotovitele na akci
„Údržba zeleně v obci Kyselka 2015“
ZO projednalo výsledek z hodnocení nabídek
uchazečů v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu podle platné Směrnice č. 1/2015
obce Kyselka „Údržba zeleně v obci Kyselka
2015“, a na základě doporučení hodnotící komise
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky - jako
nejvhodnější nabídku vybralo zastupitelstvo
nabídku uchazeče Vladimír Zicha, Radošov 151,
Kyselka, IČ:69275114 a Blanka Zichová, Radošov
151, Kyselka, IČ: 86922809 s ve výši
251 280,- Kč,

na

ZO souhlasilo se zněním Kupní smlouvy o koupi
nemovité
věci od společnosti Jednota, s.d.
v Toužimi. Záměr odkoupení pozemků byl
schválen na jednání ZO 7. 1. 2015 usnesení č.
3/1/2015
Usnesení č. 13/3/2015 Nabídka na odkoupení bytů
od společnosti Karlovarské minerální vody a.s.
ZO souhlasilo s odkoupením bytů do vlastnictví
obce Kyselka od společnosti Karlovarské minerální
vody a.s., nacházející se v budově č.p. 178
v Radošově u Kyselky, za celkovou nabídkovou
cenu 1 391 702,94 Kč, kdy platba bude rozložena
do 5-ti let.
Usnesení č. 14/3/2015 Svaz měst a obcí
ZO souhlasilo se vstupem do Svazu měst a obcí
České republiky se sídlem 5. května 1640/65, 140
21 Praha 4, IČ: 63113074.
Usnesení č. 16/3/2015 Smlouva o výkonu funkce
odborného lesního hospodáře
ZO souhlasilo s uzavřením Smlouvy o výkonu
funkce odborného lesního hospodáře s Ing. et Ing.
Zdeňkem Matějů, Sedlečko 6, 362 72 Kyselka.
Usnesení č. 17/3/2015 Směnná smlouva s KSM
s.r.o.
ZO souhlasilo se směnou části pozemku p.č. 737/1
v k.ú. Radošov u Kyselky o výměře 68 m2 ve
vlastnictví společnosti KSM 2006 s.r.o. za část
pozemku p.č. 1296/1 v k.ú. Radošov u Kyselky
o výměře 8 m2 ve vlastnictví Obce Kyselka, dle
předloženého geometrického plánu č. 847-49/2014
ze dne 12. 1. 2015, za cenu 150 Kč/m2. ZO
schvaluje zánik předkupního práva k části

směňovaného pozemku p.č. 737/1 o výměře 68 m2.
ZO schválilo znění směnné smlouvy, předložené
starostou.

DUBEN 2015
Usnesení č. 3/4/2015 Žádost o vyjádření
k projektové dokumentaci - MEDIKA projekt
Karlovy Vary
ZO souhlasilo s vybudováním rodinného domu na
budoucím pozemku č. 737/49 v k.ú. Radošov
u Kyselky dle předložené dokumentace.
Kontrola příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Kyselka
Usnesení č. 5/4/2015 Zastupitelstvo obce Kyselka
schválilo hospodářský výsledek z hlavní činnosti
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka, ve výši
92 091,45 Kč.
Usnesení č. 6/4/2015 Zastupitelstvo obce Kyselka
schválilo hospodářský výsledek z doplňkové
činnosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka,
ve výši 51 906,- Kč.
Usnesení č. 7/4/2015 Zastupitelstvo obce
souhlasilo, aby hospodářský výsledek z hlavní
činnosti ve výši 92 091,45 Kč a hospodářský
výsledek z doplňkové činnosti ve výši 51 906,- Kč
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka
k 31. 12. 2014, byl převeden podle § 30 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, do rezervního fondu, a to
v celkové částce 143 997,50 Kč.
Usnesení č. 8/4/2015 Návrh smlouvy o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy č. 14198633
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí ČR na akci (projekt)
CZ.1.02/3.2.00/13.21103 Zateplení mateřské školy
Kyselka.
Usnesení č. 9/4/2015 Kostel sv. Václava Radošov pokračování v projednávání nabídky na odkoupení
ZO souhlasilo se zahájením řízení o odkoupení
kostela sv. Václava stojící na pozemku st. p. č.
1 v k.ú. Radošov u Kyselky a přilehlého pozemku
p. č. 50 v k.ú. Radošov u Kyselky o výměře 535 m2
za nabídkovou cenu 350 000,- Kč.

Kompletní usnesení jsou k nahlédnutí na el.
úřední desce obce:
www.obeckyselka.cz/OZ-zápisy.htm

ZAJIŠTĚNÍ SKALNÍCH MASIVŮ KARLOVY VARY - KYSELKA
Vlivem dlouhodobého působení erozních vlivů
počasí a kořenového systému náletové zeleně
dochází
k
narušování
skalních
masivů
a k následným pádům úlomků skal na silnici.
Z toho důvodu Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje nechala zpracovat projekt na
zajištění skalních masivů na trase Karlovy Vary Kyselka. Akce je podporována z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Náklady na celkový
projekt dosahují přibližně 98 milionů korun, kdy
Karlovarský kraj se na realizaci podílí 10%. Na
trase z Karlových Varů do Kyselky se zajišťuje
celkem 29 míst.

Jako hejno zrzavých mravenců pobíhali po skále
pracovníci v horolezeckých postrojích. Po
počátečním vymícení dřevin se práce zastavily
několik metrů pod vrcholem, z čímž jsem se
nemohl spokojit a po několika jednáních se
podařilo domluvit, že nám bude umožněno na
vlastní náklady vymítit skálu až na vrchol a po
dlouhých letech se tak odkryje kaple sv. Anny.
Nadšení postupně vystřídalo zklamání ze zvolené
technologie vlastního zajištění skalního masivu,
tedy pokládání geotextilií a sítí, které pro mnoho
z nás není příliš esteticky šťastné řešení zejména
v této lokalitě. Je to jistě věc osobního pohledu

a někomu to naopak připadá v pořádku. V každém
případě jde především o bezpečnost a na případné
změny je stejně již pozdě, protože projekt byl
schválen již v roce 2012, kdy se všichni účastníci
řízení souhlasně vyjádřili. Skála časem přirozeně
obroste a bude vypadat lépe.
Odkrytím kaple sv. Anny se naskytl velmi
zajímavý pohled jak shora tak z parku u kina. Tato
krásná vyhlídka před kaplí si však nyní zcela jasně
říká o vybudování zábradlí.
Aleš Labík
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OHLÉDNUTÍ ZA PROBĚHLÝMI AKCEMI
MASOPUSTNÍ PRŮVOD 14. 2. 2015

OBECNÍ ZÁBAVA 13. 3. 2015
Letošní obecní zábavu lze bez
rozmýšlení zařadit mezi ty
vydařené. Bylo totálně vyprodáno
a tančit se začalo od první skladby.
Nálada byla příjemně uvolněná
a hudba v podání kapely Impulz
nenechala nikoho chladným. Večer
jsme zpestřili soutěží s metrovým
brčkem, kdy si účastníci mohli

Tradiční
akce
organizovaná
jednotkou SDH Kyselka opět
nezklamala.
Velitel hasičů si
užíval převleku lehké děvy a v této
roli se postupně čím dál více
zdokonaloval. Vybírání odpustků
od kolemjedoucích vozidel mu šlo
opravdu skvěle. Ochotně se vrhal
na kapoty a ani autobus jej, nebo
vlastně jí, nezastavil.
Průvod vyrazil od panelových
domů, došel až k bývalé vodárně
a závěr s občerstvením byl

přichystán v Hospůdce U Lávky.
Zastávek po cestě bylo jen pár,
protože lidé si v dnešní době
bohužel na podobné tradice již
příliš nepotrpí a tak jen několik
spolehlivých občanů přivítalo
průvod s napečenými koblihami
a něčím pro zahřátí. Dokonce i na
tanečky došlo, takže v konečném
důsledku jsme si všichni odnášeli
příjemný zážitek z masopustní
procházky.
Aleš Labík

MAŠKARNÍ PRO DĚTI 14. 3. 2015
Maškarní pro děti pokračovalo
v trendu vysoké návštěvnosti podle
vzoru Obecní zábavy. Restaurace
Na Špici byla doslova obklíčena
vozidly, ve kterých rodiče
přiváželi své ratolesti. Velice
povedeným zpestřením, a to nejen
pro děti, byla krásná indiánka,
která dorazila nečekaně s velkým
nafukovacím sněhulákem. Kdo by
si byl pomyslel, že dnešní indiánky
žijí v týpí se sněhuláky. Indiánka
ochotně a trpělivě modelovala
balónky dětem do nejrůznějších
tvarů a po celou dobu se vlídně
usmívala. Ve frontě na balónky
občas stáli i kyselští hasiči, ale děti
měly přednost.
Masky
dětí
byly
opravdu
vydařené, propracované a vtipné.
Utkvěl mi v paměti rozhodně
dalmatin, dvě Pipi punčochaté,
vodník, dikobraz, hejkal a několik
princezen.
Naši dobrovolní hasiči se o celou
tlupu dětí skvěle starali co jim
fantazie a síly stačily a patří jim za
to velký dík. Soutěžilo se, tančilo
se, odměňovalo se a veselilo se.
Opět si říkam, ještě že je tu máme
... ty naše hasiče. Těch aktivních
není sice mnoho, ale i tak je
skvělé, že i v dnešní době se
najdou lidé, kteří nezištně udělají
mnoho pro potěšení druhých
a zejména dětí. Ještě jednou díky
!!!
Mnoho z nás dospělých bylo
poněkud unaveno z náročné
Obecní zábavy, ale i tak jsme si to
všichni náramně užili.
Děti se již pomalu mohou těšit na
dětský den, kdy se naši hasiči
a Obec Kyselka budou opět
společně snažit nachystat příjemný
a pohodový den.
Aleš Labík

změřit své sací schopnosti. Tímto
vyčerpávajícím soubojem jsme
ovšem přišli o dobrovolníky pro
další
soutěže,
které
byly
nachystané. Tombola byla také
totálně vyprodaná během chvilky
a mnoho z účastníků si odneslo
hodnotné ceny.
Aleš Labík
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TRPASLÍK MÁ BRÁCHU
Pamětníci jistě vědí, že v dobách
největší slávy lázní v Kyselce,
hlídali Mattoniho vodopád malí
trpaslíci. Jakmile přestala být
doba lázeňství zdejším končinám
nakloněna, vzali tito malí chlapíci
nohy na ramena a byli „fuč“.
Většinou zmizeli neznámo kam,
někteří se nejspíš stali předmětem
obchodu, ale někteří našli své nové
opatrovníky ... „díky Bohu“.
Jednomu z těchto šťastlivců se
nakonec podařilo vrátit alespoň na
chvíli na své původní působiště,
tedy k Mattoniho vodopádu.

Byla to, na podzim roku 2013,
vskutku mimořádná událost, když
se po mnoha letech opět spouštěl
Mattoniho vodopád. Trpaslík
i návštěvníci si to užili.
Vztah trpaslíka a radošovských
opatrovníků byl ovšem natolik
silný, že bylo společností Lázně
Kyselka o.p.s. rozhodnuto vytvořit
kopii a trpaslíka vrátit zpět ke své
nové rodině. A tak se i stalo.
Návrat byl velmi dojemný a my

věříme, že nově vytvořený bráška
si své místo v areálu lázní brzy
najde, oblíbí a zůstane zde i po
další generace. Přeji mu, aby
nemusel zažívat žádné války ani
nezodpovědné majitele areálu
lázní, tak jako jeho starší bratr.
Také si přeji, aby si ho
neplánovaně neodnesl nějaký
vášnivý sběratel. A naposledy mu
přeji, aby časem získal další bratry.
Aleš Labík

Z PŘÍRODY KYSELKY A OKOLÍ
TOLIK OČEKÁVANÉ JARO SE JIŽ PROBUDILO
Stromy a keře se začínají zelenat a některé již kvetou. I v parku u nově
postaveného altánu je pestro.
Kvete tu poměrně hojně křivatec žlutý, orsej jarní i sedmikráska. U lázeňských
schodů, směrem na Ottův pramen, roste krásně modrá ladoňka sibiřská.
V prosluněných listnatých lesích již odkvétá jaterník podléška. Objevují se tam
však koberce sasanek hájních.
Půjdete-li procházkou z parku v Kyselce směrem k chatám, můžete při troše
pozornosti najít mezi trsy sasanek hajních i žlutě kvetoucí sasanku
pryskyřníkovitou (Anemone ranunculoides L.) Je to výslunný lesní druh, který se
objevuje ještě před olistněním stromů.
Roste na čerstvých, mírně kyselých, humózních půdách. I když roste společně se
sasankou hájní, je nepoměrně vzácnější. Je jedovatá.
Otrava se může projevit bolestmi břicha, zvracením, průjmem, nebo zánětem
ledvin. Udává se, že smrtelná dávka pro dospělého člověka je 30 rostlin.
Nebezpečný je i možný přenos jedovaté šťávy do očí.
Ferdinand Holly

KRASEC LIPOVÝ
LAMPRODILA RUTINALS
Krasec lipový (Lamprodila rutilans) patří bezesporu k těm krásnějším
zástupcům čeledi krascovitých. Vyskytují se v celé Evropě, mimo severní
Skandinávii. V ČR je rozšířen po celém území. Hojnější je však v teplejších
nižších polohách.
Jak už napovídá české druhové jméno, je krasec lipový vázán na lípy.
Jako entomolog začátečník jsem si je přál mít ve své sbírce. Podařilo se mi je
získat darem od jednoho kolegy z Českých Budějovic.
Nicméně mým přáním bylo spatřit jej živého v přírodě. I když není až tak
vzácný a je to víceméně škůdce, trvalo mi dvacet pět let než jsem jej spatřil
živého. Světe, div se. Těch dvacet pět let jsem kolem něj chodil denně
mnohokrát. Vyskytuje se totiž na lípách u bývalé závodní jídelny KMV.
Z deseti lip, které tam rostly, přežívají poslední dvě a ty již mají také na
kahánku.
Půjdete-li kolem všimněte si hlavně té poslední. Kmen je do výše dvou metrů
doslova poset množstvím oválných výletových otvorů. Živé je pak můžete
spatřit v květnu až červenci a to pouze za maximálně teplého a slunečného dne.
Uschnutím těchto lip zanikne i lokalita tohoto krásného brouka. Fotografie byla
pořízena na předposlední lípě loni v červnu.
Ferdinand Holly
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ŘEZAT, ŘEZAT, ŘEZAT, ... ALE S ROZMYSLEM
Základem pro údržbu stromu, již od výsadby, je
dobře provedený řez. Řez je vždy stromem vnímán
jako jisté poranění. Máme za sebou období
vegetačního klidu, což je doba vhodná pro péči
o dřeviny. Řezy patří k nejběžnějším zásahům při
péči o stromy, ale současně se jedná o velmi
zodpovědný úkon. Neodborný řez může způsobit
nevratné poškození dřeviny.
Zakládací řezy jsou prováděny v ranném věku
dřevin v období jejich intenzivního růstu a patří
sem např. založení koruny stromu, srovnávací
a výchovné řezy. Udržovací řezy se provádějí
u vzrostlých stromů s cílem zajistit dlouhodobou
funkčnost stromu a omezit jeho negativní vlivy na
okolí. Mezi udržovací řezy stromu patří zdravotní
řezy, bezpečnostní řezy, redukční řezy. Mezi
speciální řezy pak patří např. hlavové řezy.
Bezpečnostní řezy se samozřejmě provádějí po
celý rok. Jedná se zejména o odstranění suchých,
prasklých či jinak poškozených větví, které
v blízkosti stromu ohrožují bezpečnost.
Poměrně dost se prořezávalo v blízkosti domu
služeb, kdy došlo k vyřezání náletových dřevin
a odstranění suchých stromů. Současně se
důkladně vyklidil přilehlý lesík, který mohou
občané nyní využít k procházkám.

V naší obci se nic neponechalo náhodě a již od roku 2008 se postupuje podle plánu péče pro
vzrostlou stromovou zeleň. Byla provedena kompletní inventarizace a analýza stromů
a navržená opatření byla podle naléhavosti postupně realizována. V roce 2013 proběhla
opětovná revize stromové zeleně, kdy byly kontrolovány vazby stromů, komplexní zdravotní
stav a vitalita stromů. Postupně se během dvou let realizovala doporučená opatření.
Již několik let nás arboristé upozorňovali na neblahý stav dvou vzrostlých jedlí v parku
u kina. Poslední revize bohužel potvrdila, že s těmito stromy se budeme muset rozloučit. Dle
vyjádření odborného arboristy stromy vykazují masivní propad jehlic, fyziologická vitalita je

výrazně zhoršená, na kmeni byl zjištěn bakteriální výtok,
báze je v celém obvodu obrostlá plodnicemi šupinovky, což
ukazuje na masivní rozvoj hniloby báze a kořenů stromu.
Bylo nutné vyřídit nutná povolení, včetně vyjádření odboru
památkové péče, jelikož se stromy nacházely v ochranné
památkové zóně. Dřevní hmotu se nakonec podařilo výhodně
odprodat.
Aleš Labík
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ OBCE KYSELKA - 03/2015
9. Jaké oblasti a činnosti by měly být nejvíce v obci podporovány?

Pravděpodobně první dotazníkové šetření obce
Kyselka proběhlo koncem března 2015. Proč
vlastně vzniklo? Je mnoho otázek, více či méně
zásadních, kdy Zastupitelstvo obce
není
schopno přesně odhadnout skutečný názor
občanů. Zastupitelstvo obce rozhodně nechce
vydávat rozhodnutí v rozporu s názorem většiny
občanů. Je poměrně obtížné získat objektivní
odpovědi. Upřímně lze konstatovat, že až na výjimky, nás občané,
sami od sebe, příliš svými názory nezahrnují. Zastupitelstvo obce
občas musí řešit otázky, kdy je vhodné získat názor veřejnosti.
Zachovat objektivní pohled a umět se správně rozhodnout je mnohdy
obtížný a odpovědný úkol. Jednou z cest, jak získat informace od
občanů, je právě dotazník.
Rozdáno bylo více než 500 dotazníků, vrátilo se jich 227.
Procentuelně je to téměř stejná účast jako při podzimních
komunálních volbách, tedy 41%.
Do dnešního vydání zpravodaje jsem vybral výsledky jen některých
otázek z dotazníku. Kompletní výsledky budou k nahlédnutí na
webových stránkách obce.

10. Obec projednává nabídku na odkup kostela sv. Václava v Radošově
za cenu 350 tis.Kč. Kostel je jediný funkční kostel podél řeky Ohře od
KV až po Stráž n/O a je v dobrém st. techn. stavu včetně interiérů.
Zastupitelům obce není budoucnost kulturní památky lhostejná a věří,
že obec má větší šanci na získání dotačních prostředků pro její
záchranu.

7. Jak jste spokojen/a se současným stavem infrastruktury a služeb v
obci?
Otázka č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Do jaké věkové skupiny patříte
Místní komunikace, silnice a chodníky
Dopravní obslužnost
Životní prostředí a krajina
Odpadové hospodářství
Rekonstrukce a výstavba budov
Cestovní a turistický ruch
Dostupnost služeb
Podnikání a podpora služeb v obci
Základní škola
Mateřská škola
Sportovní a kulturní aktivity
Správa obce
Kulturní vyžití v obci
Sportovní vyžití v obci
Webové stránky obce

Věk 15-30 Věk 31-45 Věk 46-65 Věk 66 a více
15
15
15
15
13
14
12
9
1
6
6
4
5
4
3
6
12
10
14
10
14
13
11
13
7
2
8
7
9
11
13
14
4
8
4
5
2
1
1
2
10
7
7
8
3
3
5
3
8
9
10
11
11
12
9
12
6
5
2
1

8. Které z uvedených zařízení by jste v obci uvítali

Velmi přínosné informace přinesla poslední otázka v dotazníku
„Jaký problém by se v naší obci měl v současnosti urychleně
řešit? Sdělte jiné náměty, dotazy a požadavky“.
Z připomínek zde vypíchnu ty, které se v dotazníku často opakovaly
a občany zcela jistě trápí a znepříjemňují jim život v obci:
Psí exkrementy - občané velmi často upozorňují na velké
množství psích exkrementů podél cest a v parcích. Lhostejnost
majitelů psů způsobuje velké znečištění jinak upravených
trávníků i chodníků.

Znečišťování ovzduší kouřem z komínů některých rodinných
domů. Zejména v zimním období je tento kouř velice obtěžující
a nepříjemný. Jedná se o celorepublikový problém.

Občané Nové Kyselky upozorňují na nevyhovující komunikaci
a nedostatečné veřejné osvětlení.

Nepořádek, skládka u Radošovského kostela

Nevzhledné zákoutí u prodejny potravin za poštou

Nepořádek na autobusových zastávkách, zejména u ZŠ i přes to, že tyto zastávky jsou uklízeny nejčastěji, nepořádek
se zde opět rychle tvoří.
.... a mnoho dalších konkrétních podnětů a připomínek.


Odpočívadla, posezení, lavičky
Dětské hřiště
Venkovní fintess stroje pro mládež i seniory
Rozšíření parkovacích ploch u ZŠ a MŠ
Rozšíření parkovacích ploch u panel. domů
Kašnu
Skate park

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milí rodiče, dovolujeme si Vás a Vaše miminko srdečně pozvat
na slavnostní vítání občánků, které se koná

27. 06. 2015 od 11.00 hodin
v obřadní síni Obecního úřadu v Kyselce.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání občánků, aby se
přihlásili na oddělení matriky Obecního úřadu v Kyselce
(tel.: 353 222 435 nebo e-mail: matrika@obeckyselka.cz)
(Vzhledem k platnosti Zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů,
nemohou pracovníci úřadu získat informaci o narození dítěte.)
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ZÁCHRANA A POSTUPNÁ OBNOVA VILY VILEMÍNKY - VILEMÍNIN DVŮR
STAVEBNÍ DĚJINY OBJEKTU
Objekt vily Vilemínky č.p. 47 byl původně vybudován jako lázeňský dům. Patří
k dominantním objektům provozních a lázeňských staveb Mattoniho lázní v Kyselce. V roce
1884 byla vila přestavěna podle projektu Emanuela Grimma na nový curhaus ve stylu italské
renesance s majestatní bání a lodžií. Svou podobu ve stylu novorenesance si objekt zachoval
až do dnešních dnů. Charakterem své architektury přinášející do malých drobných lázní
velkolepou novorenesanci se zařazuje z hlediska historického i architektonického
k nejhodnotnějším objektům lázní. Z architektonického hlediska je hodnotný nejen exteriér
s tektonickým členěním, střední lodžií a majestatní věžicí s bání, ale i vnitřní dispozice
s vnitřní halou a světlíkem procházející až do podkroví s dvojicí litinových sloupů, čerpající
z předloh lázeňských hotelů ve Francii např. Vichy.
Miroslav Perout

1999

2004

ZÁCHRANA A POSTUPNÁ OBNOVA VILY VILEMÍNKY - VILEMÍNIN DVŮR
Objekt vily Vilemínky se nachází
v havarijním technickém stavu. V roce
2007 došlo ke zřícení střešní konstrukce
věže a
k zřícení všech stropních
dřevěných konstrukcí tubusu věže. Dnes
je ohrožena sama podstata historického
objektu, kdy poškození konstrukcí je
v takovém rozsahu, že dochází k citelným
ztrátám památkových hodnot. Objekt je
v tak havarijním stavu, že každé
oddalování
jeho
záchrany
vede
k definitivnímu zániku. Proto již v roce
2013 naše společnost započala nejnutnější
záchranné a zabezpečovací práce
směřující k zajištění objektu a zastavení
další degradace. Práce probíhají v úzké
spolupráci a pod odborným dohledem
Národního památkového ústavu a státního
památkového úřadu v Karlových Varech.
Miroslav Perout
STRUČNÝ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH PRACÍ PRO ROK 2015
V průběhu letošního roku plánujeme provést statické
zajištění zdiva věže, obnovu střešní konstrukce věže,
obnovu lamelového krovu věže, obnovu nosných
konstrukcí a nutné odvodnění objektu.
(rozsah prací - statické zajištění obvodového nosného zdiva
věže, dozdívky atik, obnova atikových arkýřů, statické
zajištění porušených kleneb a nosného zdiva, obnova
střešní konstrukce krovu věže, příprava obnovy střešního
pláště)
Miroslav Perout

PROJEKT OBNOVY A ZÁCHRANY
Projekt má jednoznačně pozitivní dopad na životní prostředí ve smyslu záchrany a obnovy historické památky, která je
součástí lázeňského areálu v Kyselce. Celkovou obnovou vily Vilemínky dojde ke zvýšení ekologické stability v daném
území. Bez realizace tohoto projektu by historická památka, jako součást lázeňského areálu, zůstala nevyužita a dále
chátrala a zarůstala až k jejímu úplnému zániku. Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti z hlediska
plánovaného vytvoření až 10 nových pracovních míst s náplní práce péče o historický objekt. Po dokončení obnovy
bude památka zpřístupněna nejširší veřejnosti a bude využívána pro kulturní a společenské účely dle definovaných
obecně prospěšných služeb společnosti Lázně Kyselka o.p.s.
Děkujeme všem, kteří svou prací přispívají a pomáhají k záchraně objektů v areálu bývalých lázní Kyselka.
Vaše o.p.s. Lázně Kyselka - Miroslav Perout

2007
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ŽÁCI DEVÁTÉHO ROČNÍKU USPĚLI NA POLI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
První pololetí tohoto školního roku
máme již úspěšně za sebou
a s netrpělivým očekáváním jsme
vykročili do jeho druhé poloviny.
V posledních měsících se žáci
devátého
ročníku
intenzivně
připravovali na přijímací řízení na
střední školy či odborná učiliště.
Nervózně vyhlíželi magické datum
přijímacích zkoušek v kalendáři
a vzájemně si dodávali kuráž. Nyní
máme období stresu za sebou
a s velikou
radostí
můžeme
vydechnout, protože se všichni
úspěšně probojovali na své
vysněné školy. Také předškoláci si
prošli zásadní životní událostí
v podobě zápisu do prvních tříd.
Budoucí prvňáčci byli moc
šikovní, dokázali nejen počítat, ale
také poznali geometrické tvary,
sestavili obrázek podle předlohy,
poznali
zvířátka,
namalovali
obrázek maminky nebo tatínka
a někteří poznali i všechna
písmenka. Za každý splněný úkol
získali
sladkou
odměnu
a nechybělo ani základní vybavení
do penálu. Již nyní se na všechny
děti moc těšíme, až v září usednou
do školních lavic, protože víme, že
k nám přibudou další šikovní
žáčci.
Není žádnou novinkou, že se naši
žáci vzhlížejí ve sportovních

soutěžích.
Týmového
ducha
prokázali hned v několika školních
turnajích – fotbalový, florbalový
a turnaj v přehazované. Nechyběla
ani realizace tradičního lyžařského
kurzu pro žáky druhého stupně,
který se uskutečnil na sjezdovkách
v Krušných horách. Tato akce patří
k velmi oblíbeným a vyhledávaným aktivitám. I přes první
nejisté seznámení s lyžařským
vybavením, se již v polovině týdne
všichni naši lyžaři sebejistě
a s úsměvem proháněli sjezdovkou
a užívali si krásy zimních sportů.
Horkou novinkou je účast chlapců
osmého a devátého ročníku na
okresním
kole v minifotbalu,
kterého se zúčastnili jen před
několika dny. V loňském školním
roce jsme jásali ze třetího místa,
letos jsme bez větších komplikací
nechali téměř všechny soupeře za
sebou. Snaha a nasazení chlapců
přinesli ZŠ Kyselka cenné
2. místo. Účastníky turnaje byli:
Tomáš Fišer, Ondřej Eliáš, Jakub
Formánek, Tomáš Usler, Richard
Beneš (brankář), Miroslav Šipla,
Matěj Paulus (kapitán), Aleš
Pavlíček, Patrik Fenzl a Petr
Dohnal.
Nyní nám nastává nejen období
sportovních
akcí
(atletické
víceboje, meziškolní florbalový
turnaj), organizace závěrečných
školních výletů (cyklistický kurz,
pobytové výlety některých ročníků
nebo návštěvy zajímavých míst
Karlovarského kraje), ale také čas,
kdy je možné zlepšit si konečnou
klasifikaci. Věříme, že vše
dopadne ke spokojenosti všech,
protože jak často slýcháme na
školních chodbách: „Kyselka válí,
doma i v dáli.“
Ing. Aneta Hoffmeisterová
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CESTA KOLEM SVĚTA ZA 5 DNÍ

ukončení dne.
Ve čtvrtek nastalo dlouho očekávané maškarní.
Přišel Vinnetou a Ribanna, přijeli děti pozdravit až
z daleké Ameriky. Soutěžilo se, tančilo a hráli
jsme hry.

Letošní školky v přírodě na chatě Lesanka na
Mariánské se zúčastnilo 15 dětí naší mateřské
školy.
V pondělí 19. 1. v 8.30 hodin jsme vyrazili
autobusem od školky v Kyselce směr Mariánská.
Ubytovali jsme se na pokojích. Děti se samy
domlouvaly, kdo s kým bude bydlet. Vše dopadlo
ke spokojenosti všech.
Následně jsme se seznámili s programem, zahráli
si první hry a vyrazili na sníh. Brzy všichni
pochopili, že i na malém sněhovém poprašku se dá
zažít velká zábava. Děti řádily a užívaly si tu
trošku sněhu, co na nás zde čekala.
V průběhu týdne jsme objeli celý svět. Cestou na

Antarktidu jsme vyráběli čepice, aby nás ochránily
před zimou. Na výpravu do Afriky jsme batikovali
trička. Vyráběli jsme obyvatele různých kontinentů
z papíru, textilie, kartonu a všeho, co nám přišlo
pod ruku. Pod rukama dětí se narodil černoch,
indián a Eskymák. Na cestu do Afriky je potřeba
vlastní nádoba na vodu. Malovali jsme hrnečky,
které si děti odvezly domů. Hned v pondělí se však
vyráběly lucerničky na večerní povídání při svíčce.
To se společně usadíme na koberci, vše se zhasne
a děti vypráví, co přes den zažily. Co se komu
nejvíce líbilo. Mají možnost si i postěžovat. To se
však většinou neděje. Děti jsou plné zážitků
a spokojenosti. Večerní povídání u lampiček
a vzpomínání na zážitky, je velmi milé a příjemné

Počasí nám ukázalo všechny svoje tváře. V úterý
nám připadl sníh a jindy jsme vstávali a vítalo nás
modré nebe a vykukující sluníčko. Nechyběla však
mlha a pošmourno.
Postavili jsme si krásné iglú. Děti pracovaly,
koulely koule a naše dílo bylo dokonalé.
Poslední den naší školandy došlo na závěrečné
vyhlašování a hodnocení týdne. Děti dostaly
diplomy, medaile, sladké odměny, míček a všichni
jsme měli velkou radost.
Po obědě jsme dobalili poslední věci, začali nosit
zavazadla na hromadu a chystali se domů. Hodně
dětí říkalo, že se jim ještě nechce a jiní se velmi
těšili.
Autobus přijel na čas a mohlo se vyrazit. Společné
rozloučení nastalo ve 14.30 hodin opět u školky
v Kyselce. Loučení vystřídalo radostné vítání
s rodiči.
Po návratu ze školky v přírodě proběhl maškarní
rej a velké oslavy Velikonoc. Na Velikonoce jsme
barvili vajíčka, vyráběli dekorace a mezi
maminkami proběhla soutěž o nejhezčí
velikonoční vajíčko. Nezapomněli jsme slavit tyto
svátky jako děti ve Švédsku. V květnu nás čeká
návštěva kolegyň ze švédského Katrineholmu,
které se velmi těší na běžný provoz školky.
Blanka Zichová
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KOMUNIKUJTE SE SVOU OBCÍ MODERNĚ !

Naše obec udělala další krok ke
zlepšení komunikace mezi radnicí
a občany zavedením nového
informačního systému MOBISYS.
Služba je pro občany zcela
zdarma!
Platforma MOBISYS byla speciálně vyvinuta pro obce s cílem umožnit
jim provozovat obecní informační servis, který bude doručován formou
zpráv na mobilní telefony občanů obce. Modernost této služby spočívá
především v mobilní aplikaci MojeObec, která je občanům k dispozici
zcela zdarma v obchodu Google Play a App Store. Skrze tuto aplikaci
mají občané možnost přijímat informační servis nejen ze své vlastní obce,
ale případně také z dalších obcí dle zájmu. Aplikace ovšem umožňuje
oboustrannou komunikaci a občané tak nově získávají možnost se zapojit
do dění své obce pomocí tzv. hlášení, skrze které mohou radnici
informovat o obecních problémech. Balíček služeb aplikace doplňuje
přehled nejdůležitějších kontaktů spojených s obcí, např. kontakty na
obecní a stavební úřad, popř. tísňové a poruchové linky. Aplikace
MojeObec je v současnosti k dispozici pro všechny chytré mobilní
telefony, tzv. smartphones, s operačním systémem Android a iOS (iPhone).
Pro občany, kteří stále používají klasické mobilní telefony, má služba
k dispozici řešení ve formě zasílání informačního servisu obce pomocí
klasických SMS zpráv. Občané tak nepřijdou o informační servis, ale
vzhledem k omezeným možnostem těchto telefonů nebudou moci využívat
dalších služeb (hlášení, obrázky ve zprávách a omezení počtu znaků zpráv.

Jak tedy službu začít využívat?
Mám chytrý telefon (Apple, nebo Android)
Stáhněte si aplikaci MojeObec. V případě telefonu iPhone z internetového
obchodu App Store, a pokud vlastníte telefon s operačním systémem
Android, tak z internetového obchodu Google Play. Při prvním spuštění
aplikace Vám bude nabídnuta registrace k tzv. domovské obci a jejím
informačním kanálům. Volba domovské obce je velmi důležitá, neboť
občané mají možnost podávat hlášení pouze ve své domovské obci. Dále
registrace nabízí možnost připojit se k informačním kanálům ostatních
obcí. Jakmile občan potvrdí svůj výběr kliknutím na tlačítko „registrace
služby“,
je
služba
plně
aktivní.
Po dokončení registrace je uživatel přesměrován na úvodní stránku své
obce – stránku Home, a dále jsou mu k dispozici stránky Zprávy, Hlášení
a Nastavení. Uživatelské rozhraní aplikace je dostatečně přehledné
a intuitivní, ale pokud by snad uživatel přece jenom potřeboval pomoci, je
mu na každé jednotlivé stránce k dispozici nápověda.
Výhody mobilní aplikace:







Zprávy od vedení obce
o
Neomezeně dlouhý text
Obrázky ve zprávách
Důležité informace o obci
o
Kontakty
o
Úřední hodiny
o
Apod.
Podávat hlášení vedení obce
o
Odeslání textu
o
Odeslání obrázku
o
Vedení města Vás může přes aplikaci informovat
o řešení podaného hlášení

Mám klasický mobilní telefon bez připojení na internet
Majitelé klasických mobilních telefonů se ke službě mohou registrovat
pomocí unikátního registračního kódu, který je nutné zaslat formou SMS
z mobilního telefonu občana na telefonní číslo
(+420) 777 080 880.
Registrační kód má pro informační kanál “Obecní zpravodajství” podobu

„REG_KYSELKA_OBZ“

*( znak „ _“ nahraďte mezerou).

Výhody klasické SMS registrace:



Zprávy od vedení obce
o
Text omezen na 160 znaků

Další informace je možné čerpat z: http://www.mobisys.cz/
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PROGRAM KINA
2. 5. 19.30 VŠIVÁCI

ČR

12. let

9. 5. 19.30 SIN CITY: Ženská, pro kterou bych vraždil

USA

12. let

16. 5. 19.30 FOTOGRAF

ČR

12. let

23. 5. 19.30 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

ČR

12. let

VB/Fr./Kan.

Př.

30. 5. 18.00 PADDINGTON
6. 6. 18.00 MALÝ PÁN

ČR

Př.

13. 6. 19.30 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

ČR

12. let

20. 6. 19.30 BABOVŘESKY 3

ČR

Př.

27. 6. 18.00 VINX CLUB: Magické dobrodružství

It.

Př.

KNIHOVNA KYSELKA
Knihovna vám nabízí nejen rozmanité služby, ale
také příjemné prostředí pro váš volný čas.

Přijďte si jen tak posedět a odpočinout,
nebo přemýšlet a tvořit.

www.kyselka.knihovna.cz
Provozní doba: Úterý 15.30 - 17.30 hod.
knihovnakyselka@seznam.cz

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

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

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

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