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KYSELSKÉ SLAVNOSTI 2015
KOSTEL SV. VÁCLAVA
JE OD ŘÍJNA 2015
V MAJETKU OBCE KYSELKA

ZATEPLENÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY
DOKONČENO

KALENDÁŘ AKCÍ
04. 11. 2015 - Veřejné zasedání Zastupitelstva obce
18:00 hodin - restaurace Na Špici

17. 11. 2015 - Slavnostní navrácení zvonu do
kaple v N. Kyselce - od 11:00 h
26. 11. 2015 - Cestovatelská přednáška
18:00 hodin - kino Kyselka

04. 12. 2015 - Mikulášská zábava
20:00 hodin - restaurace Na Špici

06. 12. 2015 - Mikulášská nadílka pro děti
15:00 hodin - kino Kyselka

07. 12. 2015 - Vánoční posezení pro seniory
12:00 hodin - restaurace Na Špici

12. 12. 2015 - Vánoční trhy
16:00 hodin - areál ZŠ a MŠ Kyselka

27. 12. 2015 - Vánoční promítání
18:00 hodin - kino Kyselka

29. 12. 2015 - Koncert v kostele sv. Václava
18:00 hodin - kostel v Radošově

01. 01. 2016 - Novoroční výšlap na Bučinu
11:00 hodin - pošta Kyselka
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v úvodníku tohoto vydání si dovolím využít více prostoru, jelikož
uplynula poměrně dlouhá doba od posledního vydání a cítím, že jsem
dlužen sdělit vám více informací než obvykle. Od května se událo
několik významných akcí společenských i investičních. Pokusím se toto
období stručně zrekapitulovat. Jednotlivé akce si samozřejmě ve
zpravodaji blíže připomeneme. Pořídilo se mnoho fotografií, dokonce
máme v obci několik dobrovolných a vášnivých fotografů, kteří se snaží
vše dokumentovat a své úlovky nám nezištně poskytují. Tuto podporu
rozhodně vítám a každý zajímavý záběr potěší. Do zpravodaje se ovšem
vše nevejde a zájemci si jednotlivé galerie mohou prohlédnout na
webových či facebookových stránkách obce.
Nejvýznamnější společenskou akcí byly bezesporu Kyselské slavnosti,
které již druhým rokem pořádáme v úzké spolupráci se společnostmi
Lázně Kyselka o.p.s a Karlovarské minerální vody, a.s. Počasí nám
tentokrát přálo a podle hojné účasti lze konstatovat, že tato akce se
skutečně stává očekávanou tradicí a spokojené tváře návštěvníků byly
velkou odměnou za usilovnou snahu organizátorů z řad zastupitelů,
hasičů i dalších dobrovolníků. Nasadili jsme vysokou laťku a bude velmi
těžké tento ročník překonávat. Nicméně již nyní se rodí nápady
a myšlenky na přípravy dalších slavností.
Po malé přestávce následovala oslava dětského dne pod taktovkou našich
dobrovolných hasičů. Dětský den si zachovává svou rodinnou
pohodovou atmosféru a myslím, že to je správný směr. I zde nám slunce
zachovalo přízeň a návštěvnost byla optimální.
Konec školního roku je vždy spojen s loučením předškoláků s mateřskou
školkou, rozloučením žáků deváté třídy s povinnou školní docházkou
a letos se k tomu přidalo i vítání nových občánků. Tato setkání bývají
často velmi dojemná. V případě předškoláků pláčou převážně učitelky
u deváťáků ukápne slza i dospívajícím mladíkům a při vítání občánků
zjihnou i otrlí, avšak hrdí otcové. Jsou to skutečně významné životní
okamžiky, ke kterým je nutné přistupovat s pokorou a rozhodně stojí za
to, věnovat jim maximální pozornost, aby to byly chvíle příjemné
a nezapomenutelné.
Začátek prázdnin byl oživen nečekanou a spontánní akcí s názvem
Kyselka frčí, za kterou stojí iniciátoři kampaně „Opravte
Kyselku“, studentští aktivisté a společnost Lázně Kyselka o.p.s. Akce
proběhla souběžně s 50. ročníkem Mezinárodního filmového festivalu
v Karlových Varech a hlavním cílem bylo přiblížit a představit projekt
obnovy bývalých lázní v Kyselce a podnítit fantazii při hledání využití
u široké veřejnosti. Vyvrcholení akce přišlo v podobě koncertu známé
skupiny Mňága a Žďorp!
Polovina prázdnin byla ve znamení motorismu. Setkání historických
vozů v kyselském parku u kina bylo příjemným předkrmem jubilejního
desátého ročníku Mezinárodního mistrovství ČR v trialu, který se konal
po oba víkendové dny.
Zbytek tropických prázdnin byl pak z hlediska společenských akcí
zaslouženým odpočinkem.
Ani z pohledu investičních akcí se rozhodně nezahálelo. Máme za sebou
úspěšnou etapu revitalizace hřbitova včetně opravy střechy márnice.
Zdárně byla dokončena letošní nejvýznamnější akce „Zateplení mateřské
školy a pavilonu kuchyně“. Byl dokončen plánovaný odkup bytů od
společnosti KMV a.s. v objektu č. p. 178 v Radošově, proběhla oprava
vybraných úseků místních komunikací, v současnosti dobíhá řízení
ohledně převodu radošovského kostela sv. Václava do vlastnictví obce
Kyselka a dokončuje se též oprava přilehlého prostranství. Mezitím se
podařilo získat dotační prostředky na zpracování vyhledávací studie
páteřní cyklostezky Karlovarského kraje "Cyklostezka Ohře" na území
obce Kyselka a také na pořízení zvonu do kapličky v Nové Kyselce.
Všechny tyto záležitosti sebou nesou velkou dávku nutné administrativy,
výběrová řízení i mimořádná jednání zastupitelstva.
Rok 2015 ještě nekončí a nás čeká nejen několik společných setkání, ale
i mnoho práce při přípravě projektů na další období. Za zmínku stojí
plánované veřejné listopadové zasedání zastupitelstva, které se tentokrát
bude konat v restauraci Na Špici, slavnostní umístění zvonu do kapličky
v Nové Kyselce, tradiční Vánoční trhy v areálu ZŠ a MŠ Kyselka
a Vánoční koncert v radošovském kostele.
Za těch pár měsíců se toho událo skutečně mnoho a vydání zpravodaje
by mělo toto období připomenout a přinést občanům informace o dění
v naší obci. Současně věřím, že i na plánovaném veřejném zasedání bude
o čem povídat a těším na vaši návštěvu, na vaše dotazy, náměty
a společnou diskusi. Zpětná odezva od občanů je pro zastupitele vždy
velmi důležitá, protože naší společnou snahou je, aby se ve všech
koutech naší obce žilo co nejlépe.
Aleš Labík, starosta
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Z DÁVNÉ HISTORIE OBCE
Lázně v Kyselce nabízely širokou škálu léčebných procedur
Nahlédnutí do historie Kyselky
a vzniku lázní se pomalu chýlí ke
konci. Minulé vyprávění jsme
zakončili devadesátými léty, kdy
v roce 1894 započala výstavba
železniční tratě, jenž měla
pozitivní dopad nejen na vývoz
vody, ale zvýšila také návštěvnost
lázeňských hostů. Toto bylo patrné
ve statistice z roku 1895, kdy bylo
zaznamenáno
682
pacientů
a 36 000 návštěvníků. Na přelomu
století byla vystavena nová
kolonáda Ottova pramene podle
projektu architekta z Vídně Karla
Haybecka. Na světové výstavě
v Paříži získala Mattoniho kyselka
velkou cenu Grand prix. V té době
bylo již vyvezeno devět miliónů
lahví minerální vody. Kyselka
nabízela svým
návštěvníkům
širokou
škálu
léčebných
prostředků. K nejvýznamnějším
patřila zejména pitná kúra
a vodoléčebné procedury s pestrou
nabídkou
koupelových
kúr
v kyselce i rašelině. V nabídce
nechyběly ani cvičební terapie,
také
gymnastika,
masáže,
elektroléčba a plicní inhalační
léčba. Vybudován byl speciální
pavilón pro vdechování teplé páry
sycené
výtažkem
z jehličí.
Využívána byla též pohybová kúra
po vycházkových stezkách v okolí.
K chorobám, které zde byly
léčeny, patřily například choroby
trávicího
traktu,
překyselení
žaludku, špatné trávení, chronické
nemoci střev, hemeroidy, choroby
dýchacích cest, bronchitida, astma,
kožní nemoci, nemoci krevního
oběhu,
srdeční
slabost,
chudokrevnost,
křeče,

revmatismus, otylost, ledvinové
kameny,
cukrovka,
nervové
nemoci, impotence, nemoci žen či
alkoholismus a další.
V letech 1902 až 1909 financoval
Mattoni rozsáhlé moderní jímací
práce na kysibelských zřídlech.
Tuto technicky náročnou práci
řídil švýcarský inženýr Adolf
Scherrer.
V
roce
1902
zaznamenala Kyselka 39 895
návštěvníků, mezi pacienty patřili
také Rusové a Američané. V roce
1908 se počet návštěvníků zvýšil
na 40 127. Dne 14. května 1910
Heinrich Mattoni zemřel a pro
Kyselku nastal den smutku. Pohřeb
se konal o tři dny déle v Karlových
Varech. V roce 1914 byl v Kyselce
odhalen
pomník
Heinricha
Mattoniho, jehož autorem je
profesor Edmund von Hellmer.
Ing. Aneta Hoffmeisterová
(archiv OÚ)

JINDŘICHŮV DVŮR (HEINRICHSHOF)
" Ty jsi stavbě úspěch a zdar propůjčil. Tak ji pane bože ochraňuj a žehnej ! "
Jindřichův dvůr (Heinrichshof) - objekt,
který byl ve své době pro Heinricha
Mattoniho jedním z nejdůležitějších. Nejen
že se v budově nacházely byty zaměstnanců,
ale prováděla se tam příprava lahví k plnění
minerální vodou na Ottově prameni. Sídlilo
tu ředitelství a hlavně, bylo zde
i zasilatelství. Odtud putovala minerální
voda nejen do celé Evropy, ale i do takových
zemí jako byl Egypt, Palestina, Argentina či
Spojené státy.
Budova byla postavena na konci šedesátých
let devatenáctého století. Bylo to v době, kdy
si Heinrich Mattoni a Gustav Knoll od
hraběte Černína pronajali stáčení a vývoz
Ottova pramene.
Za dobu své existence bylo na budově
provedeno několik menších či větších
stavebních úprav. Poslední v roce 1930.
Ovšem ta nejvýraznější proběhla v letech
1890 až 1891, kdy byla k budově přistavěna
nárožní věž. V její hořejší části byly
umístěny hodiny. Pro zajímavost, od doby
privatizace jsou nezvěstné. Ve spodní části
byla vytvořena nika s bronzovou sochou
dívky. V rukou držela nakloněný džbán
s vytékající vodou co by symbolem života
a zdraví. V současné době je v nice umístěna

kopie busty Josefa Löschnera. Orginál od sochaře
Thomase Seidana, je v depositu Karlovarských
minerálních vod a bude součástí expozice
Mattoniho muzea.
V souvislosti s opravou věže byly na fasádě
prováděny průzkumné práce, při nichž byl nad
nikou zjištěn fragment nějakého nápisu. Ten je
patrný i na jedné z dobových pohlednic. Bohužel
byl čitelný jen částečně. Ve svém archivu jsem
objevil fotografii, která byla k oné pohlednici
použita. Po úpravě na počítači se dal nápis
snadněji identifikovat.
Z fotografie to je patrné. Nápis byl odeslán
k potvrzení správnosti a k překladu do Německa
a pro kontrolu i dr. Burachovičovi. Oba překlady
byly téměř shodné. Volně přeloženo " Ty jsi
stavbě úspěch a zdar propůjčil. Tak ji pane bože
ochraňuj a žehnej ! "
Vzhledem k letopočtu stavby věže, tedy r. 1890
a k onomu nápisu se lze domnívat, že tak bylo
učiněno k výročí 60. narozenin Heinricha
Mattoniho.
Ferdinand Holly
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VÝTAH Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
KVĚTEN 2015
Usnesení č. 6/5/2015 Návrh kupní smlouvy o převodu
bytů od společnosti KMV a.s.
ZO souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy o převodu
bytových jednotek, v domě č.p. 178 v Kyselce, od
společnosti KMV a. s. do vlastnictví obce Kyselka. Výše
kupní ceny byla sjednána ve výši 1 391 703,- Kč a bude
uhrazena v pěti ročních splátkách.
Usnesení č. 9/5/2015 Návrh kupní smlouvy na odkoupení
části pozemku č. p. 565/5 v k. ú. Radošov u Kyselky od
SK Kyselka
ZO souhlasilo s předloženým návrhem kupní smlouvy na
odkoupení části pozemku 565/5 v k. ú. Radošov
u Kyselky, vzniklý oddělením pozemku č. p. 565/1
v k. ú. Radošov u Kyselky o výměře 1 020 m2 za
celkovou cenu 5 000,- Kč. Obec Kyselka odkupuje část
pozemku za účelem provedení parkových úprav za
podpory dotací.
ČERVEN 2015
Usnesení č. 5/6/2015 Schválení závěrečného účtu obce
Kyselka za rok 2014
ZO schvaluje závěrečný účet obce Kyselka za rok 2014
v předloženém znění včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Kyselka a příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Kyselka bez výhrad. Usnesení
č. 6/6/2015 ZO schvaluje účetní závěrku obce Kyselka za
rok 2014 bez výhrad.
Usnesení č. 7/6/2015 Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě s
KSM 2006 s.r.o.
ZO souhlasilo se zněním dodatku č. 3 ke kupní smlouvě
a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne
9. 10. 2008 uzavřené se společností KSM 2006 s.r.o.
Předmětem dodatku je zrušení čl. 6.4 smlouvy, kde se
ruší povinnost kupujícího zajistit vybudování a kolaudaci
rodinných domů. Dále je součástí dodatku prohlášení
o předání vybudované a zkolaudované komunikace,
veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a místního
rozhlasu, a to za celkovou sjednanou částku 100,- Kč.
Souhlasným prohlášením o splnění veškerých povinností,
sjednaných kupní smlouvou se obec Kyselka zavazuje
k vrácení kauce společnosti KSM s.r.o., Karlovy Vary,
IČ 27566722 ve výši 500 000,- Kč, dále k zániku
předkupního práva k pozemku dle čl. V. smlouvy.
Dodatek č. 3 bude uzavřen výhradně až po splnění všech
požadavků uvedených ve smlouvě, po doložení veškeré
dokumentace včetně sepsání předávacího protokolu
a písemného souhlasného prohlášení o zániku
předkupního práva.
Usnesení č. 8/6/2015 Návrh dodatku ke Smlouvě o dílo
na „ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY KYSELKA“
ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na „ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY KYSELKA“ se
společností Tercom s.r.o., Cheb, IČ 26332671,
v předloženém znění. Celková cena díla se navyšuje
o 36 258,- Kč.
Usnesení č. 9/6/2015 Žádost o čerpání z investičního
fondu ZŠ a MŠ Kyselka
ZO souhlasí s čerpáním finančních prostředků
z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Kyselka ve výši 106 659,- Kč za účelem pokrytí nákladů
na stavební úpravy v budově pavilonu kuchyně dle
předloženého rozpočtu.
ČERVENEC 2015
Usnesení č. 5/7/2015 Stanovení pravidel pro přidělování
obecních bytů
ZO si vyhradilo právo rozhodnout o žádostech na
přidělení bytových jednotek ve vlastnictví obce Kyselka
v objektu č.p. 178 v souladu s pravidly, kdy žadatel splní
podmínky sociální a pracovní potřebnosti pro obec
Kyselku.
Usnesení č. 6/7/2015 Žádost ZŠ a MŠ Kyselka o čerpání
finančních prostředků z investičního fondu
ZO Kyselka souhlasí s čerpáním finančních prostředků
z investičního fondu na úhradu opravy přilehlých prostor
(chodby) sportovní haly ZŠ a výběrem nejvýhodnější
nabídky firmy Karel Dolejší, Velichov 50, IČ: 61182711
ve výši 49 250,- Kč.

Usnesení č. 7/7/2015 Žádost společnosti Česká krajina
o bezplatnou výpůjčku obecních pozemků v části Nová
Kyselka
ZO souhlasí s bezplatným vypůjčením pozemků p.p.č.
241, 258/2, 258/3 v k.ú. Nová Kyselka ve vlastnictví
obce Kyselka společnosti Česká krajina o.p.s, Kutná
Hora, IČ: 28254244, na dobu 10 let za účelem realizace
projektu týkající se chovu zubra evropského. Výpůjčkou
nebude dotčeno užívání lesa k účelům, k nimž lesy
slouží, včetně případné těžby. Záměr výpůjčky pozemků
musí být zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona
o obcích. Další podmínky užívání budou specifikovány
ve smlouvě o bezplatné výpůjčce, která podléhá
schválení ZO.
Usnesení č. 8/7/2015 NEBYLO schváleno Návrh na
bezúplatný převod pozemkových parcel v k.ú. Radošov
u Kyselky z majetku Karlovarského kraje do majetku
obce
ZO nesouhlasilo s bezúplatným převodem parcel p.p.č.
1263/1 o výměře 8 345 m2 a p.p.č. 1267 o výměře 6 359
m2 v k.ú. Radošov u Kyselky z majetku Karlovarského
kraje do majetku obce Kyselka. Jedná se o pozemky pod
místními komunikacemi a navazují na pozemek
v majetku obce Kyselka p.p.č.1267 v k.ú. Radošov
u Kyselky. Komunikace je ve velmi špatném stavu,
vyžaduje opravu povrchu a mostku.
Usnesení č. 9/7/2015 Darovací smlouva na peněžitý dar
společnosti Lázně Kyselka o.p.s.
ZO souhlasilo s předloženou darovací smlouvou na
převod finančních prostředků z výtěžku veřejné sbírky
pořádané obcí Kyselka na základě osvědčení Krajského
úřadu Karlovarského kraje, čj. 1519/EK/14 ze dne
28. 4. 2014 na krytí nákladů, spojených s obnovou věže
budovy „Jindřichův dvůr“ č.p. 73 na pozemku st.p.č. 93
v k.ú. Kyselka. Výše převáděných prostředků činí
229 104,- Kč.
Usnesení č. 10/7/2015 Poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na Podporu jednotek sboru
dobrovolných hasičů.
ZO souhlasilo s předloženou „Veřejnoprávní smlouvou
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje“
a souhlasí s přijetím dotace z programu „Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského
kraje“ na věcné vybavení ve výši 26 592,- Kč.
Usnesení č. 14/7/2015 Velkoplošná výsprava
prostranství u kostela sv. Václava v Radošově
ZO souhlasilo s etapizací akce „Oprava prostranství
u kostela sv. Václava p.p.č. 1225/1 a 1229/1, k.ú.
Radošov u Kyselky v obci Kyselka“ a s přípravou
zadávacího řízení pro první etapu ve sníženém rozsahu.
Usnesení č. 15/7/2015 Darovací smlouva od společnosti
KMV a.s.
ZO souhlasí s přijetím finančního daru od společnosti
KMV a.s., ve výši 85 000,- Kč, pro účely pořádání
kulturně-společenské akce spojené s informační osvětou
o obnově památkově chráněných nemovitostí v obci
Kyselce a s ukončením veřejné sbírky pořádané obcí
Kyselka pod názvem „Kyselské slavnosti“, kterou
pořádala obec Kyselka v termínu 23. května 2015.
SRPEN 2015
Usnesení č. 4/8/2015 Výběr zhotovitele na akci „Oprava
prostranství u kostela sv. Václava na p.č. 1225/1
a 1229/1 v k.ú. Radošov u Kyselky“
ZO souhlasilo s výběrem zhotovitele COLAS CZ, a.s.,
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, který splnil
všechny podmínky zadávacího řízení a nabídl nejnižší
cenu ve výši 1.209.981,54 Kč. (projektová dokumentace
od Projekční kanceláře Beránek & Hradil Cheb).

movitých věcí umístěných v kostele sv. Václava
v Radošově u Kyselky
ZO souhlasí se zněním předložené darovací smlouvy,
kdy dárcem je Římskokatolická farnost Ostrov, IČ: 497
50 631 a obdarovaným Obec Kyselka. Předmětem
darovací smlouvy jsou movité věci umístěné v kostele sv.
Václava v Radošově.
Usnesení č. 8/8/2015 NEBYLO schváleno Smlouva
o bezúplatném převodu vozidla VW Golf z majetku
HZSKV Karlovy Vary do majetku obce Kyselka
ZO nesouhlasilo s bezúplatným převodem automobilu
VW GOLF, RZ CHI 50-51 z majetku Hasičského
záchranného sboru Karlovarského Kraje do majetku obce
Kyselka. Majetek bude využíván pro účely plnění úkolů
na úseku požární ochrany a úkolů vyplývajících ze
zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému.
Usnesení č. 9/8/2015 Dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje v rámci programu „Program rozvoje cyklistické
infrastruktury v Karlovarském kraji“
ZO souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu
Karlovarského Kraje v rámci programu „Program
rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“
ve výši 66 000,- Kč na realizaci projektu „Cyklostezka
Ohře - vyhledávací studie Dubina - Kyselka - Radošov“
ZÁŘÍ 2015
Prezentace plánované investice společnosti EnerUm a.s.
- MVE při levé straně jezu v Radošově
Zástupce společnosti EberUm a.s., Dobříň, IČ: 28709837
podal informace o záměru výstavby a provozování MVE
při levé straně jezu na řece Ohři v Radošově.
Usnesení č. 3/9/2015 Projednání nájemní smlouvy na
obecní byty v objektu č.p. 178.
ZO souhlasilo se zněním smlouvy o pronájmu obecních
bytových jednotek v objektu č. p. 178.
Usnesení č. 4/9/2015 Přidělení obecních nájemních bytů
v objektu č.p. 178 Radošov
ZO souhlasilo s přidělením bytových jednotek, třem
žadatelům, v objektu č. p. 178 v souladu s usnesením
č. 5/7/2015 ze dne 1. 7. 2015. Základní nájemné bylo
stanoveno 60,- Kč/m2 a dále budou připočteny zálohy za
služby spojené s užíváním bytu a úhrady za vybavení
bytu.
Kamenná zídka na pozemku p. p. č.1236/1 v k.ú. Radošov
u Kyselky
Starosta upozornil ZO na havarijní stav opěrné zídky na
pozemku p. p. č. 1236/1 v k.ú. Radošov u Kyselky. ZO
prověří vlastnické vztahy a zajistí odborné stanovisko.
Usnesení č. 11/9/2015 Výběr zhotovitele na akci
„CYKLOSTEZKA OHŘE - VYHLEDÁVACÍ STUDIE
DUBINA - KYSELKA - RADOŠOV“
ZO souhlasilo s výběrem zhotovitele na akci
„CYKLOSTEZKA OHŘE - VYHLEDÁVACÍ STUDIE
DUBINA - KYSELKA - RADOŠOV“, kdy MgA. Pavla
Wiszczorová, Náměstí Dr. Beneše 1321/15, Chomutov,
IČ: 64190781, předložila nejvýhodnější nabídku ve výši
94 000,- Kč. Výběr zhotovitele proběhl v souladu se
Směrnicí č.1/2015 obce Kyselka k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Usnesení č. 12/9/2015 Registrace akce „Pořízení zvonu
do kapličky v Nové Kyselce“
ZO souhlasí s poskytnutím dotace od MMR z programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 - dotační titul
č.4“ ve výši 55 000,- Kč na realizaci akce „Pořízení
zvonu do kapličky v Nové Kyselce“

Usnesení č. 6/8/2015 Návrh smlouvy o koupi kostela sv.
Václava v Radošově u Kyselky

Usnesení č. 13/9/2015 Výběr zhotovitele na akci
„Pořízení zvonu do kapličky v Nové Kyselce“

ZO souhlasilo se zněním předložené Smlouvy o koupi
„kostela sv. Václava“, kdy prodávajícím je společnost
Radošovský most o.s. a kupujícím Obec Kyselka.
Uzavření smlouvy je podmíněno splněním podmínek a to
vyčištěním pozemku, p. č. 50 v k.ú. Radošov u Kyselky,
od uložených věcí a fyzickým vytýčením pronajímané
plochy.

ZO souhlasilo s výběrem zhotovitele na akci „Pořízení
zvonu do kapličky v Nové Kyselce“, kdy společnost Jan
Šeda, Tůmova 527, Kostelec nad Orlicí, IČ 87332108,
předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 82 270,- Kč.
Výběr zhotovitele proběhl v souladu se Směrnicí
č.1/2015 obce Kyselka k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Kompletní usnesení jsou k nahlédnutí na
elektronické úřední desce obce:

Usnesení č. 7/8/2015 Návrh darovací smlouvy na převod

www.obeckyselka.cz/OZ-zápisy.htm
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REVITALIZACE OBECNÍHO HŘBITOVA V RADOŠOVĚ
V letošním roce byla dokončena
významná
etapa
revitalizace
obecního hřbitova v Radošově.
Jednalo se zejména o odstranění
starých hrobových míst a rozsáhlé
terénní úpravy. Akce a jednotlivé
etapy probíhají
v souladu
s projektovou
dokumentací
Ateliéru zahradní a krajinářské
architektury PROPARK. V příštím
období bychom v započaté
revitalizaci
rádi
pokračovali.
V plánu je oprava kolumbárií,
cestní sítě, hřbitovní zdi a doplnění
novou výsadbou. V průběhu
letošních prací bylo zjištěno, že
stav střechy márnice je již
nevyhovující, proto jsme se
rozhodli ke kompletní výměně
bednění a střešní krytiny.
Aleš Labík

ÚSPĚŠNĚ JSME UKONČILI PROJEKT ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY KYSELKA
(V KRÁTKOSTI A DATECH) (ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.02/3.2.00/13.21103)
střešní konstrukce a zhotovení
nového střešního pláště, ve
výměně otvorových výplní, ve
výměně
schodiště,
rampy,
hromosvodů atd.
Obec Kyselka již dlouhá léta
usilovala o komplexní řešení
revitalizace školských zařízení. Již
v roce 2010 se začala připravovat
projektová dokumentace s tím, že
se obec pokusí získat finanční
prostředky z Operačního programu
Životní
prostředí
a
bude
spolufinancována
ze
zdrojů
ERDF/FS: Operační program
Životní prostředí, Prioritní osa: 3 Udržitelné
využívání
zdrojů
energie (FS), Primární oblast
podpory: 3.2 - Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla
(u nepodnikatelské
sféry),
Podoblast
podpory: 3.2.1.
Realizace
úspor
energie
a z prostředků Státního fondu
životního prostředí ČR.
Zakázka
spočívala
zejména
v zateplení obvodových stěn obou
objektů mateřské školy včetně
fasády a jejího nátěru, v zateplení
stropů v suterénu, v zateplení

Celá akce byla náročná i v tom, že
práce probíhaly bez přerušení
provozu MŠ. Všichni museli najít
dostatek trpělivosti, dodavatel dbát
zvýšené
bezpečnosti
dětí
a prováděné práce koordinovat tak,
aby nebyl zásadně omezován
běžný provoz zařízení.
Cílem projektu bylo zlepšit
tepelně-technické vlastnosti dvou
budov mateřské školy v Kyselce
a
to
zejména
snížením
energetické náročnosti objektu.
Neméně náročná byla příprava
zadávací
dokumentace
a organizace výběrového řízení. To
pro obec zajišťovala firma
EVORD
Josef
Hrdina.
Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky podle rozpočtu za celý
předmět
plnění
činila
4 766 681 Kč.
Své nabídky podalo celkem
14 firem. Z toho bylo vyřazeno
podle zákona 8 nabídek firem.

Vlastní realizace projektu začala 16. 3. 2015 a byla ukončena 15. 7. 2015.
Vysoutěžená cena zakázky: 2 531 474 Kč bez DPH (3 063 083 Kč s DPH)
Dodavatel: TERCOM s.r.o. Cheb (www.tercom.cz)
Projektová příprava: Ing. Karel Klícha – EXPRESPROJEKT Sokolov a Ing.
Helena Michálková (dodatek)
Technický dozor: Ing. Helena Michálková
Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 708 896 Kč, z toho byl
příspěvek z fondu Evropské unie 1 452 562 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR
85 445 Kč (5 %) a příspěvek obce Kyselka 170 889 Kč (10 %).
Zbytek nákladů (1 806 135 Kč) hradila obec ze svého rozpočtu.
O výsledku projektu se může přesvědčit každý návštěvník Kyselky.
Závazkem obce zůstává udržitelnost realizovaných opatření. Věříme,
že práce nebude poškozována vandalismem.
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DROBNÉ OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KYSELKA
Koncem srpna proběhlo několik drobných oprav vytipovaných částí místních
komunikací. Opravy byly provedeny technologií SILKOT, která spočívá
v rozehřátí asfaltových povrchů, rozhrabání asfaltu, doplnění nové obalované
směsi, urovnání a zhutnění vibračním válcem. Tento způsob je vhodný na opravy
výtluků a síťových prasklin. Byla opravena plocha vedle zastávky u ZŠ a MŠ
Kyselka včetně části příjezdové cesty ke školce, část komunikace za kempem Na
Špici a část před budovou bývalého hotelu Praha. Celkové náklady byly ve výši
138 591,- Kč.
Aleš Labík

OPRAVA PROSTRANSTVÍ U KOSTELA SV. VÁCLAVA
V září byla započata investiční akce „Oprava prostranství
u kostela sv. Václava v Radošově“ na základě projektové
dokumentace, zpracované společností PROJEKČNÍ
KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL, která řeší celý
komplex revitalizace veřejných ploch v obci Kyselka. V této
zakázce je řešena uvedená část a spočívá v odfrézování
stávající obrusné vrstvy, provedení kopaných sond pro
zjištění skladby podkladu a následné úpravy podkladních
vrstev dle potřeb. Po výškových úpravách kanalizačních
šachet, vodovodních a plynových armatur, položení
obrubníků a žlabovnic bude položen nový asfaltový povrch.
Zhotovitelem je společnost COLAS, a.s. Praha, která
předložila v rámci výběrového řízení nejvýhodnější nabídku
ve výši 1 209 982,- Kč. Nabídková cena byla navržena na
variantu celkové výměny všech vrstev. Konečná cena akce
se bude odvíjet od skutečného stavu a lze předpokládat
částečné ponížení nákladů. Tato zakázka bude
spolufinancována z rozpočtových prostředků Karlovarského
kraje.
Aleš Labík

POŘÍZENÍ ZVONU DO KAPLIČKY V NOVÉ KYSELCE
Ministerstvo pro místní rozvoj
vyhlásilo v letošním roce dotační
výzvu na podporu obnovy
drobných
sakrálních
staveb
v obcích. Drobné sakrální stavby,
jako je například kaplička v Nové
Kyselce, dotvářejí nezaměnitelné
kouzlo malých obcí. Kaplička má
již za sebou celkovou opravu a je
ve velmi dobré kondici. Jediné co
zde chybí je funkční zvon. Proto
jsme podali žádost o dotaci a bylo
nám vyhověno. Z Karlovarského
kraje žádalo deset měst a obcí
a pouze třem bylo vyhověno.
Takže akceptaci naší žádosti
můžeme jistě považovat za úspěch.
V současnosti již probíhá výroba
zvonu včetně závěsu ve zvonařské
dílně u pana Šedy v Kostelci nad
Orlicí.
Automatickou
funkci
zvonění zajistí elektrický lineární
pohon.

Kaplička byla postavena patrně
v druhé polovině 19. století podle
projektu neznámého architekta.
Nová Kyselka (Rittersgrün), do
roku 1950 zvaná Rydkéřov, je bez
zvonu již několik desetiletí a našim
přáním je, aby tento nový zvon
provázel
životem
mnoho
nadcházejících generací.
Slavnostní vrácení a svěcení zvonu
je plánováno na 17. listopadu 2015
v 11:00 hodin.
Věřím, že si tuto mimořádnou
událost nenecháte ujít a v hojném
počtu se sejdeme u kapličky
v Nové Kyselce.
Aleš Labík
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KYSELSKÉ SLAVNOSTI 2015

Kyselské slavnosti pořádané v úzké
spolupráci se společnostmi Karlovarské
minerální vody a.s. a Lázně Kyselka o.p.s se
stávají oblíbenou akcí nejen pro občany
z Kyselky, ale i návštěvníky ze sousedství.
A není se čemu divit, ...vzorně udržovaný
kyselský park s kinem nabízí ideální zázemí
pro pořádání kvalitních akcí tohoto typu.
Magický prostor s historií, slunečné počasí,
dobové kostýmy, hudba a tanec z 20. a 30.
let, romantická projížďka na pramičce,
řemeslné stánky, zábava pro děti i dospělé
a dostatek občerstvení vykouzlilo na tvářích
návštěvníků spokojený výraz. V tento den
byla také ukončena veřejná sbírka na

podporu obnovy bývalých lázeňských
budov, konkrétně na obnovu věže budovy
„Jindřichův dvůr“. Symbolický šek ve výši
bezmála 230 tisíc korun byl slavnostně
předán předsedovi správní rady společnosti
Lázně
Kyselka
o.p.s.
Prezentace
a časosběrné dokumenty z průběhu oprav
historických budov se těšily velkému
zájmu, stejně jako zajímavá vyprávění
o historii Kyselky. Na venkovním pódiu
jsme viděli skvělé výkony profesionálních
umělců a žáků základní a mateřské školy.
Děkujeme za vaši návštěvu a těšíme se na
další Kyselské slavnosti.
Aleš Labík
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NOC KOSTELŮ 29. 5. 2015
Noc kostelů je každoročně pořádaná
akce, která má umožnit široké veřejnosti
nezávazné přiblížení se a setkání
s křesťanstvím. I letos mohli návštěvníci
navštívit kostel sv. Václava v Radošově.
Pěvecký sbor a talentovaná zpěvačka
Aneta Tokárová umocnila jedinečnou
atmosféru.
Nechybělo
několik
aktuálních informací od starosty, trocha
historie od paní Lasákové a zajímavé
povídání s panem farářem Markem
Hricem.
Aleš Labík

DĚTSKÝ DEN 6. 6. 2015
Kyselská jednotka dobrovolných
hasičů připravila 6. 6. 2015 skvělý
dětský den. Tak jako bylo
v letošním roce již zvykem, počasí
bylo opět luxusní. Letošní
novinkou dětského dne byla
atrakce
zvaná
Aquazorbing.
V nafouknuté vodní kouli si děti
užily spoustu zábavy. Má původní
myšlenka vytvořit mantinely na
řece a vypustit zorbingové koule
přímo tam se nelíbila ani majiteli
atrakce ani rodičům. Takže se
vytvořil
bezpečný
bazének
a musím uznat, že i zde si děti
okusily lehký adrenalin. Hasiči
také vytvořili netradiční lanové
překážky a populární byly také
lodičky na řece Ohři. Nechyběla
skvělá místní zmrzlina, opečený
buřtík a samozřejmě hasičská
pěna, z které mají vždy radost
nejen děti, ale zejména rodiče.
Sečteno a podtrženo, byl to
opravdu vydařený den a velký dík
patří našim dobrovolným hasičům.
Aleš Labík

SDH KYSELKA PRO MATEŘSKOU ŠKOLKU A MALÉ ŠKOLÁKY
Kyselští dobrovolní hasiči připravili v závěru školního roku pro děti
mateřské školy praktickou ukázku zásahu při požáru. Hasiči postavili
malý domeček, poházeli do něj pár nepotřebných prkének a domeček
zapálili. V tu chvíli zde však nebyl zásahový cisternový vůz. Domeček
hořel, hořel a napění se dalo krájet. Jednotka nakonec dorazila za
pronikavého zvuku sirény a bleskový zásah všechny přítomné uklidnil.
Bylo vidět, že to kluci nedělají poprvé a mají podobné situace pod
kontrolou. Po důkladném uhašení si nejen děti, ale i učitelky
vyzkoušely výstroj i vlastní stříkání. Hasiči pak nadšené děti odvezli
hasičskou technikou, což byl pro ně skutečně silný a nezapomenutelný
zážitek. Od jednotky SDH Kyselka to byl spontánní a vynikající
nápad.
Aleš Labík
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KYSELKA FRČÍ 6. - 9. 7. 2015
Jedním z důvodů k pořádání této akce
je snaha o přiblížení skutečného stavu
rekonstrukce budov bývalých lázní
v Kyselce. Tento spolek si uvědomuje
potřebu pozitivní kampaňe tohoto
tématu. Za akcí „Kyselka frčí“ stojí
nejen iniciativa společnosti Lázně
Kyselka o.p.s., ale zejména iniciátoři
kampaně
„Opravte
Kyselku“
a studentští aktivisté mající za cíl
představit projekt obnovy a podnítit
fantazii při hledání využití u široké
veřejnosti. Díky tomu, že akce
proběhla souběžně s 50. ročníkem MFF
v Karlových Varech a byla sjednána
mimořádná
autobusová
doprava
z Karlových Varů, přilákala do
Kyselky mnoho návštěvníků, kteří byli
provedeni průvodcem po celém
bývalém
lázeňském
komplexu.
V parku, u kyselského kina, byl
vybudován Café bar, který byl
v provozu po celý den a v kině se
promítaly
dokumentární
filmy.
Vyvrcholení přišlo 9. 7. 2015 v podobě
moderované diskuse o budoucnosti
Kyselky s klíčovými osobnostmi
projektu
a
rozhodně
velkým
překvapením byl koncert známé
skupiny Mňága a Žďorp! Obnova
a záchrana historické části Kyselky je
silné, složité a velmi diskutované téma
s výhledem na mnoho let. Pozitivní
iniciativa je jistě dobrá forma podpory
v tomto nelehkém úsilí a věřím, že to
není poslední akce tohoto typu.
Aleš Labík

RODINNÝ DEN 5. 9. 2015
Společnost Karlovarské minerální vody a.s. zorganizovala pro své zaměstnance a pro širokou
veřejnost „Rodinný den“ s velmi bohatým programem a množstvím různorodých atrakcí nejen
pro děti. Všechny pobavil doprovodný kulturní program v podobě kouzelnické show,
vystoupení muzikálových zpěváků a děti si vzal do parády Český animační tým. Jednotka SDH
Kyselka se do akce zapojila, představila svou techniku a připravila pro děti soutěže. Zlatým
hřebem a základním tahounem pro návštěvníky byla bezesporu parní lokomotiva „Všudybylka“
pendlující mezi Kyselkou a Vojkovicemi. Návštěvníci, kteří využili mimořádnou příležitost
projížďky podél Ohře, rozhodně nelitovali.
Aleš Labík

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V TRIALU 1. - 2. 8. 2015
Již po desáté v řadě přivítala naše obec všechny
příznivce motocyklové disciplíny TRIAL.
Letošní desátý jubilejní ročník měl dvě výrazná
prvenství. To první je v tom, že se soutěže
v Kyselce zúčastnil rekordní počet jezdců
v rámci dosavadního seriálu mezinárodních
mistrovství v ČR. Druhé, že jsme v současnosti
jediní pořadatelé v ČR, kteří pořádají
mistrovskou soutěž již deset let bez přerušení.
Až se mi nechce věřit, že to tak uteklo.
Označení soutěže „mezinárodní“ je rozhodně
opodstatněné, jelikož jsme zde přivítali jezdce
ze tří zemí. Nejvíce zahraničních jezdců je
samozřejmě z Německa.
V minulých letech nás pravidelně, alespoň
jeden den, potrápilo počasí. Letos tomu bylo
jinak a tak jsme mohli trať postavit na té
nejvyšší úrovni. Jezdci zdolávali opravdu ty
největší kameny a skály, které zdejší lokalita
nabízí. I přes to se kromě drobných oděrků, oba
soutěžní dny obešly bez zranění.

Sobotní večer byl zpestřen trialovou exhibicí
a posléze oblíbenou Oldies párty. Organizace
soutěže probíhá v
úzké spolupráci
s bochovskými trialisty (TRIAL TEAM
BOCHOV - KYSELKA). Z pohledu pořadatele
jsem s letošním ročníkem nadmíru spokojen
a je třeba poděkovat za spolupráci kyselským
hasičům, spolku Offroad Club Ostrov, obci
Kyselka, kempu Ontario, společnosti Blachere
Illumination CZ s.r.o. a také VLS divize
Karlovy Vary a Újezdnímu úřadu vojenského
újezdu Hradiště bez jejichž požehnání bychom
akci pořádat nemohli.
Chceme
pokračovat dál, ba dokonce
pomýšlíme výš. V hlavě se rodí myšlenka jak
do naší obce a blízkého okolí dostat v dalších
letech soutěž evropského formátu. Ale to již
poněkud předbíhám a prozatím se těším na
11. ročník MMČR v trialu Kyselce.
Aleš Labík
Trialsport Kyselka
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VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL V KYSELSKÉM PARKU 31. 7. 2015
V rámci 15. ročníku Karlovarské
SANSSOUCI VETERAN RALLY si
pořadatel Veteran Car Club K. Vary
vybral kyselský park u kina pro
uspořádání společenského odpoledne
před prvním soutěžním dnem. Účastníci
zde vystavili více než 50 historických
skvostů a strávili příjemné odpoledne.
Nechybělo
bohaté
občerstvení
a hudební
doprovodný
program
v podání
skupiny Booger.
Část
přítomných využila možnost shlédnout
přednášku o záchraně cenných budov
bývalých lázní a následně vyrazili na
komentovanou prohlídku a to dokonce
i v německém jazyce.
Pro naši obec byla tato akce rozhodně
vítaným zpestřením a svědčí to
o atraktivnosti parku a kouzlu této
lokality.
Aleš Labík

ZKOUŠKY Z VÝKONU LOVECKÝCH PSŮ - RETRIEVERŮ 5. - 6. 9. 2015 A 12. - 13. 9. 2015
V měsíci září 2015 se uskutečnily zkoušky z výkonu loveckých psů - retrieverů, kde hlavním zázemím se nám již po několikáté stala obec
Kyselka, resp. restaurace Na Špici v Radošově
přihlásilo 10 psů, uspěli však jen čtyři. Derby se konalo v honitbě
VLS s.p. Divize Karlovy Vary.

Ve dnech 5. – 6. 9. 2015 proběhl již VII. ročník Západočeského
derby retrieverů CACT o Pohár starosty Obce Kyselka. DERBY
jsou dvoudenní zkoušky skládající se z podzimních zkoušek a ze
speciální zkoušky z vodní práce. Za každé zkoušky se vyhlašují
výsledky, CACT a Res. CACT. Vítěz Derby se určuje za oboje
zkoušky podle pořadí, kde se sečte pořadí u každého psa a pes
s nejnižším součtem je vítězem příslušného derby a první čtyři se
nominují na DERBY ČR 2016. Derby pořádala ČMKJ - Klub
chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů ve spolupráci
s AMČR a VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary. Na Derby se

Ve dnech 12. – 13. 9. 2015 se konaly Klubové všestranné
zkoušky přinášení retrieverů CACT o Pohár starosty Obce
Kyselka, které pořádala ČMKJ - Klub chovatelů loveckých
slídičů - sekce retrieverů ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p.
Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL spol. s.r.o. Ostrov.
KVZPR CACT/Res. CACT ( klubové všestranné zkoušky
přinášení retrieverů ) jsou též dvoudenní zkoušky a jsou jedny
z nejtěžších. Na KVZPR se přihlásilo 19 psů a dokončilo 15 psů.
KVZPR se konaly v honitbách VLS s.p. Karlovy Vary a AGRO
TRAVEL spol. s.r.o. Ostrov.

Tímto bychom chtěli poděkovat zejména Obci Kyselka za
příspěvek na poháry, ostatním sponzorům, vlastníkům honiteb
za jejich bezplatné poskytnutí, rozhodčím, pomocníkům a těšíme
se na další možnou spolupráci na VIII. Západočeském DERBY
v říjnu 2016.
Za ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů,
Míšek Pavel

LOGOPEDICKÁ PREVENCE VE ŠKOLCE
Naše Základní škola a mateřská škola Kyselka
získala v rámci Rozvojového programu Podpora
logopedické prevence v předškolním vzdělávání
v roce 2015 finanční dotaci pro MŠ.
Cílem projektu bylo zvyšování odbornosti pedagogů
a postupné zavedení logopedické prevence do všech
vzdělávacích oblastí MŠ. Dalším cílem je zlepšování
pracovního prostředí pro zajištění logopedické
prevence poutavou, hravou a moderní formou.
Abychom splnili cíle a požadavky projektu, doplnila
si paní učitelka Blanka Zichová a paní učitelka
Kateřina Eliášová kurz s názvem Logopedický
asistent - primární logopedická prevence ve školství.
Po jeho dokončení se z nich stali logopedičtí
asistenti, preventisté v oblasti řečové výchovy.
Třídu Žabiček, která byla již dříve vybavena
počítačem a interaktivní tabulí, jsme dovybavili

výukovými programy na logopedii – interaktivní
program Čtení jako hraní, Poklady hudebního
království.
Dále byly z projektu nakoupeny logopedické karty,
pomůcky k rozvoji grafomotoriky, materiály na
oromotorická
cvičení
a
další
pomůcky.
V jednotlivých logopedických chvilkách byly využity
pomůcky, které škola zakoupila již dříve - knihy
říkanek, masážní míčky a také logopedická zrcadla
získaná ze sponzorského daru apod.
Logopedie byla koncipována jako skupinová péče
o děti. Byly zavedeny logopedické chvilky, kde se
pracuje s dětmi ve skupinách, ale také individuálně.
Díky odbornému vzdělání učitelek, zlepšení
materiálního vybavení mateřské školy didaktickými
pomůckami k logopedické prevenci a úspěšně
navazující spolupráci s rodiči, očekáváme, že počet

dětí, které potřebují intenzivnější logopedickou péči,
se bude v následujících letech snižovat. Tomu by také
mělo napomoci naše úsilí o otevření logopedické
třídy v MŠ Kyselka od září 2016. Dále se vedení
základní školy snaží o podporu vzdělávání u dětí
otevřením přípravné třídy v rámci ZŠ Kyselka.
Základní škola a mateřská škola Kyselka, okr.
Karlovy Vary, si zažádala o projekt i na rok 2016.
Děti, rodiče i učitelky mají o další práci zájem.
Rodiče přistupují ke spolupráci v této oblasti aktivně,
spolupracují s pedagogy v MŠ a naši práci oceňují.
Máme radost, že naše mateřská škola je úspěšná při
získávání dotací a je pro nás důležitá kladná zpětná
vazba ze strany rodičů, vedení základní školy
a zřizovatele. Máme dobrý pocit z toho, že naše práce
má smysl.
Blanka Zichová
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Z PŘÍRODY KYSELKY A OKOLÍ
Úpolín evropský (Trollius europaeus L.)
Z čeledi pryskyřníkovitých je vytrvalá rostlina dorůstající do výše 50 centimetrů. Její
žluté květy tvoří koule o průměru až tří centimetrů. Roste na bažinatých i horských
loukách a také na březích potoků.
Vyskytuje se vzácně a roztroušeně, ale na vhodných biotopech i ve větších porostech.
Úpolín evropský je rostlina chráněná a dle vyhlášky je vedena v kategorii ohrožený
druh.
Kdysi býval v Kyselce a okolí hojný. Na bývalém místě výskytu je dnes za Kyselkou
parkoviště, Cihlářská louka je zdevastována taháním dřeva. Za obchodem v Radošově
jsou stavební parcely a za tratí u hřiště je zahrádkářská kolonie. Jediné místo, kde jsem ji
letos objevil a odtud pochází i fotografie je konec louky při výjezdu z Radošova na obec
Stráň.
Ferdinand Holly

Mandelinka obilná - Chrysolina cerealis (Linnaeus, 1767)
Mandelinka obilná je beze sporu jednou z našich nejkrásnějších mandelinek
rodu Chrysolina, který čítá v Česku asi třicet druhů. Kyselce nejbližší a také
nejzápadnější místo kde se vyskytuje, je severně od Plzně u obce Kamenec.
V roce 1999 jsem prováděl entomologický průzkum nedaleko Dubiny
u Beraního Dvora. Byl jsem mile překvapen, když jsem na místě zvaném
Šibeniční vrch, kde se nachází snad jediná stepní lokalita v širokém okolí,
nalezl hojný výskyt této nádherné mandelinky.
Bohužel se od té doby mnohé změnilo. Na území, kde se Šibeniční vrch
nachází se nyní pase dobytek. Počátkem července, kdy jsem tuto lokalitu
navštívil jsem zjistil, že je z velké části zdevastovaná. Výskyt mandelinky
i dalších druhů bezobratlých, které jsem zde zjistil, je nejistý.
Ferdinand Holly

Čáp černý (Ciconia nigra)
Velikostí se od čápa bílého téměř neliší. Splést si je však nelze. Čáp černý je
bílý pouze na břiše. Ostatní zbarvení je černé, u starších ptáků pak s kovově
duhovým leskem.
Na rozdíl od čápa bílého je ptákem typicky lesním. Ke svému hnízdění
vyhledává rozlehlé staré listnaté i jehličnaté lesy s množstvím potoků, rybníků
a zamokřených luk. Ideálním prostředím jsou například nám nejbližší
Doupovské hory.
Převážnou část potravy čápa černého tvoří ryby. Na vlhkých loukách pak loví
kobylky, žáby, myši a nepohrdne ani mláďaty ptáků.
Pro nás občany Kyselky je potěšující, že můžeme tohoto nevšedního opeřence
spatřit většinou ráno na soutoku Ohře a Lomnického potoka při lovu ryb.
Fotografie p. Gity Vlaevové je pořízena právě z tohoto místa.
Čáp černý je na červeném seznamu chráněných živočichů a je zařazen do
kategorie ohrožený druh.
Ferdinand Holly

PROGRAM KINA
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OTTŮV PAVILON - NÁLEZ MOZAIKOVÝCH DLAŽDIC
Obecně prospěšná společnost hledá
pamětníky, historiky a znalce, kteří
vědí více o prostoru kolonády
pavilonu Ottova pramene, kde byly
při obnově objektu pod přizdívkou
odkryty
kolorované
dlaždice
v secesním stylu.
Máme k dispozici historickou
pohlednici, ze které usuzujeme, že
byl sál vydlaždičkovaný celý.
Prosíme všechny, kteří by nám mohli
pomoci zjistit více, aby nás
kontaktovali prostřednictvím pana
starosty Aleše Labíka nebo kontaktu
na
naší
webové
stránce
www.laznekyselka.org.
Dlaždice na stěně návštěvníkům

puzzle. Restaurátorské práce by mohly
trvat zhruba rok. Pokud se vše podaří,
objeví se dlaždice opět na svém
původním místě poté, co dojde ke
zpevnění zdí.
Jak připomíná publikace Stanislava
Burachoviče a Lubomíra Zemana
Hvězdné nebe nad Kyselkou, pavilon
Ottova pramene s přilehlou kolonádou
(1897 - 1898) byl postaven podle
projektu Karla Haybäcka, který
vycházel
z
návrhů
vzniklých
v architektonické soutěži. Dominantou
komplexu je majestátní dvou etážová
kopule. Architekt dbal na to, aby byl
celkový charakter stavby zcela tradiční,
antikizující, ve stylu nového klasicismu.
V roce 1910 byl objekt rozšířen
o přilehlou novou plnírnu.
Ottův pavilon je v současné době
nepřístupný, vidět ho lze ale na výstavě
Hvězdné nebe nad Kyselkou, která je
v budově bývalé restaurace s jídelnou
a nebo při komentovaných prohlídkách,
které pro zájemce o obnovu Kyselky
průběžně provádíme.
Těšíme se na vaše podněty a vaši
pomoc při záchraně Kyselky.
Lázně Kyselka, o.p.s.

připomínaly už tehdy slavnou
kyselku (Gissehübl Sauerbrunn)
a letopočet 1967. V tomto roce si
pronajal Heinrich Mattoni vývoz
Ottova pramene v Kyselce. Další
z letopočtů, 1878, pak doprovází
nápis Budapest. V tomto městě měl
Mattoni své obchodní zastoupení.
Teď budeme dohledávat přesný
letopočet, kdy keramické dlaždice
vznikly.
Fragmenty dlaždic objevili dělníci
také pod dodatečně dostavěným
pódiem. Čeká nás mravenčí práce,
budeme
muset
části
dlaždic
vytáhnout ven, prosít skrz sítě
a roztřídit a skládat dohromady jako

Hledáme
pamětníky
a znalce.
Pomozte nám
objasnit objev
v Kyselce
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DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU VYKROČME PRAVOU NOHOU
Nový školní rok je v plném proudu
a prostory školy opět hýří barvami
krásně vyzdobených nástěnek
a učeben, veselým vyprávěním
prázdninových
příběhů
a očekáváním našich prvňáčků. Při
ohlédnutí za rokem minulým
nemůžeme
opomenout
naše
úspěšné žáky devátého ročníku,
kteří své studium zahájili na
středních školách jako je ostrovské
gymnázium, Střední průmyslová
škola
Ostrov
či
Střední
zdravotnická škola v Karlových
Varech a jiné. Takové výsledky
považujeme za skutečnou odměnu
naší
vzájemné
spolupráce
a utvrzují nás v tom, že veškerý
čas a elán, který do práce s dětmi
vkládáme, opravdu stojí za to.

olympijských vítězů (OVOV), kdy
celkové body našich atletů byly
podstatně vyšší než v předchozím
ročníku, znamenala vytoužený
postup
do
krajského
kola
konaného v Karlových Varech.
Domů jsme si přivezli také
3. místo v kategorii děvčat, které
zaslouženě získala Daniela Hajná.
Čeho si opravdu vážíme je fakt, že
ZŠ Kyselka byla jedinou malou
školou, které se postup na krajské
kolo podařil.
Splnil se nám také sen v podobě
pořadatelství Florbalového turnaje
Heinricha Mattoni. Již jen
skutečnost, že jsme se stali
organizátory takové soutěže na
domácí půdě, hnal naše týmy
k maximálním výkonům. Sen se
v poznávání zdejší krajiny na kole,
ale vyzkoušeli si také například
orientační běh, na který jsme po
zbytek pobytu rádi vzpomínali. Na
škole proběhla také přednáška
zubního lékaře, který žáky
seznámil se základními postupy při
čištění zubů a následně si každý
správnou techniku vyzkoušel
v praktické části. Za statečnost si
aktéři vysloužili zubní a mezizubní
kartáčky. Na sklonku roku si
jednotlivé ročníky uspořádaly
třídní výlety či akce. Zajímavým
tématem byl Bubble fotbal (fotbal
v koulích), jenž si zorganizovali
žáci devátého ročníku.
Snad také tento rok přinese mnoho
zážitků, na které budeme i po
letech rádi společně vzpomínat
a věříme, že i na současný devátý
ročník budeme pyšní a že se z žáků
stanou budoucí úspěšní studenti.

Využiji toho, že školní rok
začínáme a ráda bych vás ještě
seznámila
s
významnými
událostmi a úspěchy, které stojí za
připomenutí.
Loňská účast na okresním kole
v Odznaku
všestrannosti

stal skutečností a družstvo
kyselských florbalistů se stalo
absolutním vítězem celého turnaje.
Dovolte mi touto cestou poděkovat
každému, kdo nám s přípravou
a bezproblémovým
průběhem
turnaje pomohl a to jakýmkoliv
způsobem. Doufáme, že v tomto
školním roce uspořádáme druhý
ročník soutěže.
Naši žáci se zúčastnili duatlonu
v Ostrově, který byl určen pro
milovníky běhu a kol. V nejvyšší
kategorii, která začínala během na
jeden kilometr, pokračovala jízdou
na kole čtyři a půl kilometru
a zakončena byla během na 900
metrů, startoval Miroslav Šipla,
který svým výkonem zanechal
daleko
vzadu
i
trénované
sportovce a vybojoval pro školu
1. místo.
Žáci devátého ročníku také
pracovali
na
závěrečných
prezentacích na zvolené téma,
které v červnu prezentovali před
komisí tvořenou panem starostou,
paní ředitelkou a zástupci z řad

učitelů. Každý ke své práci
přistupoval zodpovědně a poctivě,
což bylo patrné na konečném
výsledku.
V druhém pololetí byl uspořádán
cykloturistický kurz pro celý druhý
stupeň. Uskutečnil se v krásném
prostředí
Máchova
jezera.
Účastníci si libovali nejen

Ing. Aneta Hoffmeisterová
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NÁVŠTĚVA ŠVÉDSKÝCH KOLEGYŇ V MŠ KYSELKA
které jsou ve Švédsku velmi
bohaté, vzhledem k velkému
množství stále nových a nových
uprchlíků, jsou pro nás také velmi
vítaným zdrojem inspirace. Práce
s dětmi je velmi podobná.
Vzdělávací
systém
ČR
je
propracovaný
a
návštěva
obdivovala nejen naši práci
s velkým množstvím dětí v jedné
třídě, ale také například naši školní
kuchyň,
vyváženost
stravy
a propracovanost spotřebních košů
při přípravě jídel v ZŠ a MŠ.
Velký rozdíl v našich školkách
Ve dnech 13. – 18. 5. 2015 se
uskutečnila návštěva švédských
kolegyň v MŠ Kyselka. V rámci
již osmileté spolupráce navštívily
naší MŠ tři učitelky ze švédské
školky a předškolky Nyhelmskolan
ve švédském Katrineholmu.
Paní učitelky se účastnily dvou
pracovních dní v naší školce.
Sledovaly nás při práci a také se
zapojovaly. Například si s námi
zatancovaly
na
písničku
o žabičkách, kterou používají ve
své školce v originále – žába se
švédsky řekne Smägrodona. Děti
se na návštěvu těšily, nestyděly se
a snažily se s paní učitelkou
domluvit. Učili jsme se navzájem
podstatná jména k pojmenování
obrázků při soutěži.

Dostali jsme švédské bonbony, což
děti velmi ocenily. Ochutnávka se
velmi líbila. Převzali jsme krásné
korále
k navlékání.
Byla
podpořena naše snaha pro práci při
tvoření a skládání z malých
korálků. Dostali jsme stojan na
odkládání rozestavěných prací.
Přivezly nám mnoho fotografií
a obrázků od dětí ve školce
Nyhelm.
Nechyběla
kniha
s krásnými ilustracemi, přeložená
zakladatelkou našeho projektu paní
PhDr. Jarmilou Kocourkovou.
Setkání
bylo
doplněno
neformálními posezeními, která se
vždy zvrhly v pracovní schůzku,
kde jsme si vyměňovali své
zkušenosti při práci s dětmi.
Poznatky z výuky cizího jazyka,

vidíme především v množství dětí
na jednoho pedagoga. V našich
vzdělávacích podmínkách se často
dostáváme na práci jedné učitelky
MŠ s 28 dětmi ve třídě. Na tento
počet dětí by ve Švédsku byly tři
učitelky. Paní učitelky si prohlédly
podrobně
Kyselku
most
v Radošově, okolí kostela, park
v Kyselce, kino. Nezapomněli
jsme jim ukázat opravenou
stáčírnu
vody
Löschner
a zrestaurovanou vázu na OÚ
v Kyselce. Čekala nás společná
večeře s primátorem města
Karlovy
Vary,
návštěva
Mariánských
Lázní,
Ostrova
a Karlových Varů. Na závěr, jsme
se vypravili na návštěvu Lidic
a uctění památky obětí 2. světové
války.
Následovala návštěva
Prahy, prohlídka Starého Města
a nadšení našich hostů neznalo
mezí.
Velké poděkování patří paní
Bc. Zuzaně Funkové za překlad
velké většiny našich slov do
angličtiny a paní PhDr. Jarmile
Kocourkové za překlad do
švédštiny
a propojení
celého
projektu výměny a spolupráce
mezi švédským Katrineholmem,
Kyselkou a Karlovými Vary.
Blanka Zichová

VÝLETY A OSLAVY VE ŠKOLCE
Oslavy dne dětí probíhaly ve
školce několik dní. Největší sláva
se konala v úterý 2. 6. Přišel nám
dopis od skřítka Trolla ze Švédska.
Děti musely plnit úkoly, aby
získaly svůj poklad. Zpívalo se,
hádalo, popisovalo, hledali jsme
písmenka, poznávali zvířátka a to
nás dovedlo na konec naší cesty.
Zde na nás čekala malá část
pokladu. Děti si vylízaly lízátka,
opekly buřtíky, zahrály si hry
a zase jsme se vydali zpět do
školky. Na zahradě školky čekal
obrovský poklad. Všichni dostali
sladkosti, bublifuky a bločky. Den
dětí skončil, ale v naší školce se
mají děti krásně každý den i bez
bublifuků.
9. 6. jsme se vypravili na ekofarmu

Kozodoj. Jelo celkem 39 dětí.
Ekofarmu jsme navštívili již
v minulých letech. Věděli jsme, že
nás na začátku čeká pěkná
procházka podél řeky Rolavy.
Cestou jsme sledovali a prohlíželi
si naučné tabule. Dozvěděli jsme
se, jaká zvířata v těchto místech ve
volné přírodě žijí, jaké rostliny zde
rostou. Na ekofarmě nás pěkně
přivítali. Poučili nás, co smíme
a nesmíme, na co si máme dávat
pozor. Rozdělili jsme se na dvě
skupiny a vydali se na prohlídku.
Při prohlídce zvířat nás celou dobu
provázeli chovatelé a vyprávěli
nám o zvířátkách, která na farmě
žijí. Viděli jsme oslíky, koně,
krávu, ovečky, kozy. Prohlédli
jsme si krocana, slepice, kachny,

králíky. Mohli jsme si pohladit
prase, kozy, oslíka a další zvířátka.
Na farmě přibylo velké množství
příležitostí poznat něco nového.
Nejvíce děti zaujal kocourek
Dareba, který si z tašky samostatně
vybral svačinu a zmizel.
Jako každý rok, také letos jsme se
vydali na výlet za panem Pohodou.
Dne 16. 6. v 8 hodin jsme vyjeli do
Krásna, do hornického muzea.
Děti si prohlédly mašinky, auta
a řídící stanici. Vše jsme si mohli
vyzkoušet.
Obrovský úspěch
sklidila jízda mašinkou, hry ve
vojenském
autě
i
velká
lokomotiva. Jako vždy následovalo
divadlo. Pohádka se odehrávala
u rybníka, kde žabák dělal
neplechu. Vodník byl nešťastný,
ale vše dobře skončilo.

Společný a závěrečný výlet
školního roku 2014/2015 se
uskutečnil
v
úterý
23. 6.
Autobusem jsme vyrazili do
zábavného
centra
Hafík
v Karlových Varech. V 8.00 hodin
jsme vyjeli od školky a děti
natěšeně štěbetaly celou cestu.
Hned po příchodu se všichni
nasvačili a vyrazili dovádět. Celé
dopoledne všichni, včetně učitelek,
jezdili na klouzačkách, skákali na
trampolínách a pěkně si užívali.
Děti byly spokojené a na závěr
i velmi unavené. Musíme centrum
pochválit, zabezpečení a vstřícnost
k dětem byli na velmi dobré
úrovni.
Blanka Zichová
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PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
V sobotu 27. 6. dopoledne
proběhlo v naší mateřské školce
rozloučení s předškoláky. Nejprve
se děti a jejich rodiče dostavili na
OÚ v Kyselce, kde se s dětmi
rozloučily učitelky MŠ KyselkaPramínek a za OÚ Kyselka
starosta Aleš Labík. Děti dostaly
malé dárečky od OÚ a od MŠ

knihu s věnováním. Rozloučení
proběhlo v obřadní síni ve
slavnostní atmosféře. Letošní
loučení na obecním úřadě bylo
velmi dojemné. Nechyběly slzy
dojetí, ale i šťastné úsměvy ve
tvářích dětí i dospělých.
Po té následovalo pasování na
školáky, o které se postarali rytíři

Zlatého
grálu
z
Tachova.
Předškoláci
prošli
bránou
utvořenou rytíři se zvednutými
meči.
Všechny děti obdržely
pasovací glejt, na ramena šerpu,
tím se z malého předškoláka stal
školák. Po pasování následoval
rytířský souboj a fotografování .
Na zahradě školky bylo připraveno
občerstvení, o které se postaraly
rodiče budoucích prvňáčků. Na
děti
čekal
nádherný
dort

Vstupné
100,- Kč

s tvářičkami všech školáků. O toto
překvapení nejen pro děti, ale i pro
učitelky se postarala maminka
Lukáška Matušky, za což jí velmi
děkujeme.
Blanka Zichová
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
30. 10. 2015 - 2. 11. 2015
Kontejnery budou přistaveny v pátek 30. 10. 2015 v odp.hodinách
a odvezeny v pondělí 2. 11. 2015 v dop. hodinách.
Stanoviště: 1 - Pod kaštany - Radošov, 2 - RD1 – č.p. 192, 3 - U ČOV v
Kyselce, 4 - U panelových domů, 5 - Nová Kyselka – u kapličky
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, PNEUMATIK, ELEKTROZAŘÍZENÍ

31. 10. 2015
Mobilní svoz proběhne dle harmonogramu:
1 - Pod kaštany (13:00h – 13:20h) - Radošov, 2 - RD1 – č.p. 192 (13:30h –
13:50h), 3 - U ČOV v Kyselce (13:55h – 14:15h), 4 - U panelových domů
(14:20h – 14:40h), 5 - Nová Kyselka – u kapličky (15:00h – 15:20h)
Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.

KONTEJNERY NEPŘEPLŇUJTE !!
Další podrobnosti a pravidla pro sběr najdete na www.obeckyselka.cz

KONCERT
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V cíli na vás čeká občerstvení a
upomínkový předmět.

KOMUNIKUJTE SE SVOU OBCÍ MODERNĚ !
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.

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).

Další informace je možné čerpat z: http://www.mobisys.cz/

Zabezpečíme elektronicky Váš
domov
www.vizab.cz

KNIHOVNA KYSELKA
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
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