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Z NATÁČENÍ SERIÁLU „JÁ, MATTONI“

Navráce ní zvonu - N. K ysel ka

Vánoční trhy

Koncert v kostele sv. Václava
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tak jsme se konečně dočkali dalšího vydání
zpravodaje, kde si připomeneme události
z přelomu roku a dozvíte se mnoho informací
ze současnosti i blízké budoucnosti. Na titulní
stránku jsem zvolil nevšední fotografii
z obecního parku, kde na podzim proběhla část
natáčení třináctidílného seriálu „Já, Mattoni“,
vyprávějící o životě Heinricha von Mattoniho.
Režisérem je Marek Najbrt a v hlavní roli hraje
Alois Švehlík. Park se tak na jeden den vrátil
do dob své největší slávy. Na seriál se můžeme
těšit na podzim letošního roku. Další fotografie
připomínají nejvydařenější společenské akce.
Mám velice dobrý pocit z vysoké účasti lidí na
větších, ale i drobných akcích. Chtělo by se
říct, že akce, které organizujeme a vymýšlíme
jsou pro lidi zajímavé a svědčí to také o tom,
že i dnešní společnost se ráda potkává při
různých nevšedních příležitostech. Trošičku
mi tento dojem pokazila obecní zábava, kdy se
nás sešlo opravdu málo. Říkám si ale, že to
bylo způsobeno nedostatečnou propagací
a mnoho občanů informaci o konající se
zábavě, nezachytilo. V této souvislosti bych
chtěl občanům výrazně doporučit používání
systému Mobisys, což je obecní informační
systém pro „chytré“, ale i klasické telefony.
V současnosti je přibližně 50 registrací a je to
opravdu fungující a efektivní nástroj na

předávání informací jak od obce tak i zpětně
směrem od občanů. (Bližší informace k systému
najdete na straně 20)
V současnosti máme vyhlášena výběrová řízení
na nejvýznamnější investiční akce tohoto roku.
Máme za sebou administrativně velice náročné
období a pevně věřím, že naše snažení bude
odměněno kladným vyhodnocením našich
žádostí o dotační prostředky. K nelehkým
úkolům patří vše kolem „nastartování“ prací na
záchraně radošovského kostela, jelikož
potřebujeme důkladně zdokumentovat celou
budovu, což je nutné k vlastním žádostem
o dotační prostředky a ke stanovení postupu
záchrany. Zde je nutno vyzdvihnout pomoc
našich dobrovolných hasičů, kteří mají za
sebou např. odstranění obrovského nánosu
holubího trusu z věže kostela. Kolik toho
nakonec zvládneme bude záviset na výši
získaných prostředků, ale již nyní máme
přislíbenou částku, se kterou se jistě podaří
provést první kroky vedoucí k postupné
obnově.
Do svých kalendářů si rozhodně poznamenejte
termín již tradičních Kyselských slavností,
které se budou konat dne 28. 5. 2016.
Konkrétní program se již utváří a myslím, že se
máme opět na co těšit. Nebudou chybět
vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Kyselka, přijede
nás pobavit dobrý voják Švejk se svým
hudebně divadelním seskupením, možná

přijede i kouzelník a pro
návštěvníky bude opět nachystáno
několik řemeslných stánků a další
vyžití pro všechny generace. Akce
je opět organizována ve spolupráci
se společnostmi Lázně Kyselka
o.p.s. a Karlovarské minerální vody
a.s.
Přeji vám příjemný a úspěšný rok
plný nevšedních zážitků a těším se
na společná setkání.

ZVON V RADOŠOVSKÉM KOSTELE JE UNIKÁT

Kolem radošovského kostela se to
koncem února hemžilo novináři,
televizí i památkáři. V říjnu roku
2015
byl
radošovský
kostel
sv. Václava převeden do vlastnictví
obce Kyselka včetně zvonu. To že ve
věži zvon je, to jsme samozřejmě
věděli, ovšem to, že je starý 423 let,
na to se postupem času nejspíš tak
nějak zapomnělo.
Obec Kyselka žádá o dotační
prostředky na záchranu kostela a to
zejména na zajištění havarijního
stavu střešních konstrukcí a krytin.
Z toho důvodu jsou prováděny
podrobné historické a stavební
průzkumy, dokumentuje se stav
a postupně se navrhují způsoby
oprav. Na pomoc jsme si přizvali
zkušeného památkáře Mgr. Michala
Konáše, v současnosti také pracující
pro Lázně Kyselka, o.p.s.. Jeho
„památkářské
oko“
nemohlo
přehlédnout letopočet, umístěný sic
na odvrácené straně zvonu, 1593.
Michal neskrýval nadšení a obratem
mi poskytl další podrobnosti. Zvon

byl odlitý zvonařem Hannsem
Wildtem,
což
byl
zvonař
z Jáchymova, ve své době asi známý
a oblíbený. Zvony tohoto mistra jsou
v Jáchymově, Vroutku, ve Valči, na
Božím Daru a v Litoměřicích. Po
náhodném rozhovoru s redaktorkou
Karlovarského deníku a následném
článku v novinách se strhla malá
mediální
honba
za
senzací.
V posledním únorovém týdnu jsem
ke zvonu šlapal téměř každý den a za
mnou
redaktoři,
fotografové
a kameramani. Poslední výstup byl
pak s týmem památkářů z NPÚ
Loket,
kteří
vše
pečlivě
zdokumentovali, potvrdili pravost
a zhodnotili zvon jako velmi
zachovalý. Současně přišli s teorií,
že zvon nebyl původně vyroben pro
tento kostel, ale pravděpodobně sem
byl v poválečné době přemístěn.
První písemná zmínka o původně
gotickém farním kostele je z roku
1352. V roce 1768 byl kostel
barokně přestavěn a v roce 1858 byl
klasicistně upraven. Až do barokní
přestavby neměl kostel současnou
zvonovou věž. Poslední oprava
kostela byla prováděna v 70. letech
20. století.
Vzhledem k tomu, že je k dispozici
velmi
málo
dokumentace
a historických fotografií exteriéru
i interiéru, dovoluji si touto cestou
požádat občany, kteří vlastní
zajímavé informace,
fotografie
a další
případná
vyobrazení,
o poskytnutí. Tato výzva neplatí jen
pro objekt kostela, ale uvítáme
jakékoliv
historické
fotografie
i z dalších zajímavých míst naší
obce.
Aleš Labík

Aleš Labík - starosta
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Z DÁVNÉ HISTORIE OBCE
Trinkhalle - pitná hala nebo také nehezky
znějící "nápojna". Tak je nazývána
v turistických příručkách po roce 1945.
Významná romantická stavba nejen
z hlediska společenského, ale i se zajímavou
historií. Musíme se však vrátit v čase do
roku 1887. Do období, kdy Kyselka, tehdy
ještě Giesshübl Sauerbrunn, prožívala svůj
největší rozkvět. V té době byla pomyslně
rozdělena na dvě části. Centrum jedné části
tvořil Ottův pramen s kolonádou a budovy
s ním spojené tedy stáčírna, sklady, byty
a kanceláře (Vilhelmínin dvůr, Jindřichův
dvůr a Švýcarský dům)
a budovy
společenské (lázeňská restaurace a od roku
1885 i hudební a divadelní sál).
Centrem druhé části Kyselky byla budova

Alžbětina pramene, v jejíž blízkosti se nacházel i pramen
Josefův a Löschnerův. Dále to byly provozní budovy, inhalační
pavilon, vyhlídka, vodoléčebný ústav, vila Felseck, pekárna
a hotel Korunního prince. K úplné spokojenosti lázeňských hostů
zde chyběla budova "společensko - lázeňská".
V roce 1887 bylo rozhodnuto o její výstavbě. Úkolem byli
pověřeni významní architekti Ferdinand Fellner a Hermann
Helmer ze slavné Vídeňské architektonické kanceláře. Stavba
samotná pak proběhla v letech 1887 - 1888. Byla umístěna
v údolí Lomnického potoka v blízkosti Alžbětina pramene. Její
podoba je patrna z fotografie č. 1.
V roce 1907 - 1909 bylo nutné provést modernizaci jímání
minerálních pramenů. To vyžadovalo neobvykle rozsáhlé zemní
práce spojené s odstraněním některých budov, včetně pitné haly.
Nebyla však demolována, nýbrž rozebrána a v roce 1907 nově
postavena v parku na levém břehu Ohře. Došlo i k menším
stavebním úpravám např. přistavěním dvou malých věží. Z této
doby také pochází kuriózní pohlednice na které stojí pitná hala
na původním místě a zároveň ji výtvarník zobrazil již na místě
novém. To znamená, že identická budova stála na dvou místech
současně (obr. 2).
Poměrně rozsáhlé stavební úpravy pak byly provedeny kolem
roku 1935. Mimo jiné byly odstraněny všechny věže a střecha
byla přestavěna do dnešní podoby. Současně s přestavbou pitné
haly byla provedena i rozsáhlá revitalizace přilehlého parku. Byl

vysázen živý plot, okrasné keře, listnaté stromy
i konifery (obr. 3).
Po té co pozbyla v padesátých letech minulého století
svého využití, byla přestavěna na kino, které je zda
provozováno dodnes.
Ferdinand Holly
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VÝTAH Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ŘÍJEN 2015
Usnesení č. 6/10/2015 Záměr prodeje pozemků p. p. č.
906/33 a 908/5 v k. ú. Radošov u Kyselky
ZO souhlasilo se záměrem prodeje pozemků p. p. č.
906/33 a 908/5 v k. ú. Radošov u Kyselky formou
dražby. Starosta je pověřen kontaktováním realitní
společnosti zajišťující prodej pozemků formou dražby.
Restaurování vitrážového okna v kostele sv.Václava
v Radošově
Starosta podal informaci ohledně zrestaurované vitráže
v kostele sv. Václava v Radošově. Restaurátorské práce
byly provedeny zdarma Ateliérem VITRAJ s.r.o. v rámci
bakalářské práce. Obec bude hradit pouze vlastní montáž.
Výzva k bezúplatnému převodu pozemků Státnímu
pozemkovému úřadu
Starosta informoval ZO s doručenou výzvou ve smyslu
§ 22 odst. 16 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu, kdy Pozemkový úřad vyzval obec
Kyselka k bezúplatnému převodu pozemků p. č. 23/1, č.
823/3, č. 823/11 a č. 849 v k. ú. Radošov u Kyselky,
převedené na obec v roce 2004 za účelem stavby veřejně
prospěšné nebo stavby pro bydlení. S ohledem na platný
Územní plán je současný stav v rozporu s původním
účelem převodu. ZO pověřilo starostu k získání
informací a právních možností. Případné schválení
smlouvy o převodu uvedených pozemků odkládá na další
plánované jednání ZO.
Informační systém obce Kyselka - záměr realizace
Starosta podal informaci o záměru zahájit přípravu
k realizaci akce „Informační systém obce Kyselka“
spočívající v instalaci orientačních cedulí v rámci
katastrálního území obce Kyselka.
LISTOPAD 2015
Usnesení č. 4/11/2015 Žádost o závazné stanovisko ke
stavbě „KYSELKA - LÖSCHNERŮV PAVILON ZASTŘEŠENÍ KORIDORU A STÁČECÍ HALY“
ZO souhlasilo se stavbou „KYSELKA - LÖSCHNERŮV
PAVILON - ZASTŘEŠENÍ KORIDORU A STÁČECÍ
HALY“ dle předložené projektové dokumentace.
Usnesení č. 5/11/2015 Zařazení dešťové kanalizace,
komunikací, veřejného osvětlení a rozhlasu, převzatých
od společnosti KSM 2006 s.r.o., do majetku obce
Kyselka.
ZO souhlasilo se zařazením komunikace na pozemcích
p.č. 84/3, 84/7, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/14, 737/1,
749/7 v k.ú. Radošov u Kyselky v hodnotě 4 348 953,Kč, dešťové kanalizace v hodnotě 2 925 675,- Kč,
veřejného osvětlení v hodnotě 468 403,- Kč a místního
rozhlasu v hodnotě 131 356,- Kč, vše na základě
předložených rozpočtů.
Žádost o úpravu krajnice u místní komunikace na p. p. č.
1235/2 v k. ú. Radošov u Kyselky
Starosta informoval ZO s žádostí občanů o úpravu
krajnice místní komunikace, kdy požadují úpravu, která
by umožnila parkování vozidel. Starosta prověří
technické a legislativní možnosti případných úprav.
Usnesení č. 6/11/2015 Výběr zhotovitele na akci
„Informační a orientační systém obce Kyselka“
ZO souhlasilo s výběrem zhotovitele na akci „Informační
a orientační systém obce Kyselka“, kdy společnost HPN
projekt s.r.o., Obrataň, IČ: 1512595, předložila
nejvýhodnější nabídku ve výši 56 746,- Kč. Výběr
zhotovitele proběhl v souladu se Směrnicí č.1/2015 obce
Kyselka k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Usnesení č. 7/11/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
akci „OPRAVA PROSTRANSTVÍ U KOSTELA SV.
VÁCLAVA“
ZO souhlasilo s uzavřením Dodatku č.1 k SoD ze dne
20. 8. 2015 na akci „OPRAVA PROSTRANSTVÍ
U KOSTELA SV. VÁCLAVA“ na změnu ceny díla
z částky 1 209 981,54 Kč vč. DPH na částku 769 359,Kč vč. DPH a na prodloužení termínu ukončení stavby
na 30. 10. 2015.
Usnesení č. 7/11/2015 Dodatek č. 4 k pojištění majetku
obce Kyselka
ZO souhlasilo s uzavření Dodatku č. 4 k pojistné
smlouvě uzavřené mezi obcí Kyselka na straně pojistníka
a společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. na straně
pojistitele, kdy předmětem dodatku je navýšení celkové
pojistné částky o 500 000,- Kč a výše pojistného se za

rok navyšuje o 215,- Kč.
Veřejná diskuse s občany
Prezentace starosty o proběhlých i plánovaných akcích.
Veřejná diskuse proběhla za účasti 16-ti občanů.
Z diskuse vzešlo několik podnětů a připomínek, kterými
se bude ZO zabývat:
- prostor pro setkávání zájmových skupin, ruční práce,
keramika a pod.
- prověřit funkčnost kanalizace v Radošově
- lavička k zastávce za kostelem sv. Václava v Radošově
ve směru na Velichov
- chodníky
PROSINEC 2015
Usnesení č. 5/12/2015 Rozpočtové provizorium
ZO projednalo návrh na schválení rozpočtového
provizoria, které bude platné do řádného schválení
rozpočtu na rok 2016. V rámci provizoria budou hrazeny
jen nejnutnější výdaje obce a smluvně uzavřené závazky
z předcházejícího období. Příjmy a výdaje v období
rozpočtového provizoria se stanou součástí rozpočtu
2016.
Usnesení č. 7/12/2015 Smlouva o kooperačním
příspěvku na nákup a zpracování knižního fondu na rok
2016
ZO souhlasilo s uzavřením Smlouvy o kooperačním
příspěvku na nákup a zpracování knižního fondu na rok
2016 v předloženém znění. Příspěvek je dále určen na
provoz softwaru AKS CLAVIUS REKS pro obecní
knihovnu v Kyselce. Výše příspěvku činí 16 000,- Kč.
Usnesení č. 8/12/2015 Investice nájemce kempu Ontario
v Kyselce - projednání závěrů z místního šetření
ZO souhlasilo s kompenzací nákladů vynaložených na
opravu oplocení a venkovního bazénu v areálu kempu
Ontario s ročním nájemným žadatele Hany Ztratilové,
hotel - restaurace Na Špici, Radošov, IČ: 433 02 611 a to
ve výši 50 000,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 10/12/2015 Žádost o čerpání finančních
prostředků z investičního fondu ZŠ a MŠ Kyselka
ZO souhlasilo s převodem finančních prostředků
z rezervního do investičního fondu příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Kyselka a následné čerpání za
účelem úhrady nákladů zpracované projektové
dokumentace nové elektroinstalace budovy základní
školy ve výši 48 600,- Kč.
Cyklostezka Ohře - studie
Starosta informoval ZO o dokončení vyhledávací studie
páteřní cyklostezky Karlovarského kraje "Cyklostezka
Ohře" v úseku Dubina - Kyselka - Radošov. Studie bude
na počátku roku 2016 představena veřejnosti.
Usnesení č. 11/12/2015 Odpady
Starosta seznámil ZO s analýzou nákladů souvisejících
s odpady v obci. Bylo zjištěno navýšení nákladů
u objemného odpadu a bioodpadu. ZO navrhlo navýšení
poplatků za svoz směsného komunálního odpadu o 8 %.
ZO souhlasilo s navýšením poplatků za svoz směsného
komunálního odpadu o 8% se zaokrouhlením na desítky
korun směrem dolu.
LEDEN 2016
Usnesení č. 7/1/2016 Pravidla pro poskytování dotací
z rozpočtu obce Kyselka
ZO schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
obce Kyselka, která jsou stanovena v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a § 10 zákona č. 50/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
Usnesení č. 8/1/2016 Aktualizace Jednacího řádu
zastupitelstva obce Kyselka
ZO souhlasilo s úpravou v čl. 2 odst.1 Jednacího řádu
ZO, kdy se mění termín pravidelného zasedání na každou
druhou středu v měsíci.
Usnesení č. 9/1/2016 Žádost o finanční odměnu pro
členy výjezdové jednotky SDH Kyselka
ZO souhlasilo s udělením jednorázové finanční odměny
pro členy výjezdové jednotky SDH Kyselka za činnosti
vykonané v roce 2015 v celkové výši 25 000,- Kč.

Usnesení č. 10/1/2016
ZO dále projednalo způsob hodnocení činnosti výjezdové
jednotky SDH Kyselka pro rok 2016. ZO souhlasilo
s rezervací finančních prostředků na osobní ohodnocení
členů JSDH Kyselka v rozpočtu pro rok 2016 v celkové
výši 40 000,- Kč. Podkladem pro hodnocení bude zpráva
o činnosti. ZO si vyhrazuje právo schválení výše
odměny.
ÚNOR 2016
Usnesení č. 3/2/2016 Schválení rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl řádně zveřejněn a nebyly
vzneseny žádné námitky. ZO schvaluje rozpočet obce
Kyselka na rok 2016
Usnesení č. 4/2/2016 Inventarizace majetku obce návrhy odpisů a projednání závěrů inventarizace
ZO souhlasilo s návrhy na vyřazení z majetku obce
z důvodu opotřebení a poškození na základě Protokolů
o návrhu vyřazení. Protokoly s návrhy na vyřazení jsou
přílohou inventarizační zprávy.
Usnesení č. 5/2/2016 Inventarizační zpráva
Starosta předložil inventarizační zprávu za rok 2015.
ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2015.
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kyselka na
rok 2016
Usnesení č. 6/2/2016 až č. 10/2/2016 ZO schválilo
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kyselka
SK Kyselka - 95 000,- Kč
Klubu chovatelů loveckých slídičů - 7 000,- Kč.
ZOSPCCH Kyselka - 7 000,- Kč.
Trial team Bochov - Kyselka - 28 000,- Kč.
Taneční kroužek „Berušky“ a „Latinka“ - 6 000,- Kč.
Zpráva ČŠI o provedené
organizace ZŠ a MŠ Kyselka

kontrole

příspěvkové

ZO projednalo závěry České školní inspekce z provedené
kontroly.
Plán činnosti finančního a kontrolního výboru
Starosta přednesl ZO návrh plánu činnosti finančního
a kontrolního výboru na rok 2016
Usnesení č. 14/2/2016 Návrh kandidátů do Správní rady
a Dozorčí rady společnosti Lázně Kyselka, o.p.s.
ZO navrhuje pro nastávající funkční období kandidáty do
orgánů Lázně Kyselka, o.p.s. ve stávajícím složení.
Konkrétně se jedná o kandidáty do Správní rady ve
složení Vladimír Lažanský, Rudolf Heinrich Theodor
Mattoni, Alessandro Pasquale a Dozorčí rady ve složení
Vladimír Zicha, Petr Kulhánek, Martin Leskovjan.
Usnesení č. 15/2/2016 Mandát pro volby členů
ZO uděluje mandát starostovi obce Kyselka pro volbu
členů Správní a Dozorčí rady Lázně Kyselka, o.p.s. pro
následující funkční období.
Usnesení č. 16/2/2016 Zprostředkovatelská dohoda na
prodej pozemků p. p. č. 908/5 a 908/33 v k. ú. Radošov
u Kyselky
ZO souhlasilo s uzavřením „Dohody o zprostředkování
prodeje nemovitosti“ se společností Realitní kancelář
Loyd-reality, spol. s r. o., IČO 49194208, se sídlem
Moskevská 10, 360 01 Karlovy Vary. Předmětem
dohody je zprostředkování prodeje pozemku p. p. č.
908/5 o výměře 1.292m2 a Pozemku p. p. č. 908/33
o výměře 840m2 formou veřejné soutěže o nejvýhodnější
nabídku.
Usnesení č. 18/2/2016 Dětské hřiště v obecním parku
ZO souhlasilo s vyhlášením výběrového řízení na akci
„Obnova dětského hřiště v obecním parku“, v souladu se
Směrnicí č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Usnesení č. 19/2/2016 Údržba zeleně v obci Kyselka
v roce 2016
ZO souhlasilo s vyhlášením výběrového řízení na akci
„Údržba zeleně v obci Kyselka v roce 2016“, v souladu
se Směrnicí č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
Kompletní usnesení jsou k nahlédnutí na
elektronické úřední desce obce:

www.obeckyselka.cz/OZ-zápisy.htm
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ROZPOČET 2016 - OBEC KYSELKA
Rozpočet na rok 2016 byl schválen ZO dne 10.2.2016 usnesením č. 3/2/2016

PŘÍJMY
Popis položky
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů
Daň z příjmů práv. osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob.
Odvod z loterií a podobných her
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv
NI. př. transf. od obcí
SOUČET
Ost. záležitosti lesního hospodářství
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
Činnost místní správy
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. Operací
CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE
Rozpočet Kč
2 000 000
200 000
250 000
2 100 000
4 300 000
20 000
45 000
65 000
100 000
800 000
716 200
50 000
10 646 200
35 000
40 000
240 000
10 000
1 350 000
490 000
120 000
54 800
10 000
12 996 000

Popis položky
Ost. záležitosti lesního hospodářství
Silnice
Pitná voda
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
Základní školy
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar
Činnosti knihovnické
Zachování a obnova kulturních památek
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
Zájmová činnost a rekreace j.n.
Veřejné osvětlení
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobr. část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
CELKEM VÝDAJE

Rozpočet Kč
35 000
1 075 000
11 000
10 000
3 350 000
278 000
52 000
530 000
105 000
70 000
380 000
463 000
272 000
745 000
650 000
155 000
400 000
10 000
230 000
1 090 000
2 965 000
20 000
100 000
12 996 000

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Náklady na odpadové hospodářství za poslední
roky vzrostly. Výrazným faktorem zvýšených
nákladů je likvidace velkoobjemového odpadu,
který občané odváží do Sběrného dvora
v Ostrově, kde má obec sjednán smluvní vztah
na likvidaci odpadů pro občany obce Kyselka.
Na základě analýzy roku 2015 lze konstatovat,
že tato služba je občany využívána stále více.
Jarní a mobilní svoz ve všech částech obce je
taky velmi nákladnou akcí. K dalšímu navýšení
oproti dřívějším letem je povinnost zajistit pro
občany nádoby na sběr bioodpadu. S ohledem
na skutečnost, že ceny za svoz komunálního
odpadu jsou již několik let stejné a náklady
vzrostly,
byli
jsme nuceni přistoupit
k nepopulárnímu kroku a to k drobnému zvýšení
poplatků za svoz směsného odpadu, konkrétně
o 8 %.
Na druhé straně se snažíme občanům nabídnout
lepší možnosti k třídění odpadů. Za poslední rok
došlo k rozšíření možností třídění o biologicky
rozložitelný odpad, kovy, textil a nově také
drobný elektroodpad. Již dnes se tento trend
u některých vzorných občanů skutečně projevil
tak, že si žádají o menší nádobu na komunální
odpad nebo si snižují četnost vývozu a tím
samozřejmě šetří své náklady.
Obecně platí, budeme-li více třídit odpady, sníží
se množství komunálního odpadu a obec bude
mít větší příjmy z prodeje vytříděných surovin.
Třídění odpadů by mělo být přirozeným
a odpovědným projevem vztahu občana
k životnímu prostředí.
V rekreačních oblastech se bohužel stále
vyskytují problémy s černými skládkami, proto
je naší snahou vytvořit i v těchto lokalitách lepší
podmínky pro správné nakládání s odpady
a současně aktivněji kontrolovat riziková místa.
Dalším nešvarem, který nás trápí je odkládání
nepatřičných odpadů kolem tzv. „hnízd“
separovaného odpadu, tedy mimo nádoby.

To samozřejmě výrazně zhoršuje vzhled těchto
míst a přidělává práci jak obci tak společnosti
svážející odpad. Mnohdy to ani není zapříčiněno
nedostatkem volného prostoru v nádobách, ale
pouhou bezohledností a pohodlností lidí, kteří
tak činí. Tento problém se týká i sousedních
obcí a někde již přistoupili na monitorování
prostor.

na psí exkrementy. Mnoho „pejskařů“ tuto
službu přivítalo, ale bohužel je mezi námi stále
mnoho lidí, kteří jsou ke svému okolí
bezohlední a nadílku svých mazlíčků nechávají
ležet bez povšimnutí. Například procházka od
panelového domu k poště je přehlídkou psích
exkrementů a trávník u cesty je jako minové
pole. Podobných míst je samozřejmě víc. Proto
apeluji na všechny pejskaře, aby při venčení
mysleli nejen na potřeby svého mazlíčka, ale
také na lidi a na naše společné prostory, které se
snažíme vzorně udržovat.
Aleš Labík

Kolik vyprodukovala naše obec odpadu v roce
2015? Směsného komunálního odpadu to bylo
bezmála 137 tun, objemného odpadu 35 tun
a využitelného tříděného odpadu 35 tun.
S odpadovým hospodářstvím také úzce souvisí
zřizování a obsluha odpadkových košů. Koše
jsou z velké části opatřeny zásobníky se sáčky

Ceník svozu směsného komunálního odpadu - platný od 1. 1. 2016
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NEJEN DOTACE
Stejně jako v minulých letech se i v letošním roce
snažíme získat finanční podporu na investiční
i neinvestiční akce v obci. Tradičně leden a únor je
čas k podávání žádostí o dotace. Podklady pro
některé z nich jsme připravovali již dlouhé měsíce
předem (projektové dokumentace, závazná
stanoviska orgánů státní správy apod.).
Přehled podaných žádostí o dotaci:
1. Kombinovaná dotace: Zajištění havarijního
stavu střešní konstrukce a výměna krytiny věže
a lodi kostela sv. Václava v Radošově
2. Naučná stezka
3. Základní škola Kyselka - modernizace
elektroinstalace - 1. etapa (budova školní
družiny)
4. Oprava povrchu místní komunikace velkoplošná výsprava prostranství u kostela sv.
Václava v Radošově - 2. etapa

5. Kyselské slavnosti 2016
6. Obnova dětského hřiště v obecním parku
V součtu představují plánované investiční
a neinvestiční akce v roce 2016 náklady v celkové
výši přibližně 4,3 mil. Kč. Z toho má obec
požádáno o dotace v celkové výši přibližně
1,8 mil. Kč (tj. cca 42 %). O úspěchu podaných
žádostí se bude rozhodovat až do června letošního
roku. Současně s podanými žádostmi, byla
zahájena příprava výběrových řízení a veřejných
zakázek. K tomuto účelu má obec Kyselka
vypracovanou směrnici k jejich zadávání. Byly
zahájeny veřejné zakázky na modernizaci
elektroinstalace v základní škole (projekt 3.)
a vybudování nového dětského hřiště v obecním
parku (projekt 6.) Skutečné náklady se budou
odvíjet podle vítězných nabídek zhotovitelů.
Předpokládáme samozřejmě snížení celkových
nákladů.

Název projetu

Poskytovatel dotace

Název programu,
podpory

Zajištění havarijního
stavu střešní konstrukce
věže a lodi kostela sv.
Václava v Radošově

Ministerstvo kultury
(NPÚ územní odborné
pracoviště Loket)

Havarijní program
MK 2016

V souvislosti s dotačními příležitostmi má obec
v záměru zadat projektovou přípravu na
obnovu budovy obecního úřadu v Kyselce
(prostorové dispozice nevyužitého přízemí
budovy, včetně komplexních stavebních úprav
stávajícího patra kanceláří úřadu). Společně
s modernizací elektroinstalace v základní škole
(2. etapa – vlastní budova školy) budeme hledat
vhodný dotační titul. Hlavním důvodem jsou
vysoké realizační náklady.
Připravené jsou i další projekty, pro které hledáme
další formy financování. Jedním z nich je obnova
dětských herních prvků před panelovým
domem. Současné prvky nemají potřebný
certifikát a nejsou způsobilé k bezpečnému
používání (celkové náklady na obnovu představují
částku téměř 400 tisíc korun). Připravený je
i projet na vybavení zahrady mateřské školy
novými herními prvky v celkové výši téměř 350
tisíc korun.

Celkové plánované
náklady akce

Karlovarský kraj – odbor
kultury památkové péče

Obnova a využití
kulturních památek,
památkově
hodnotných objektů
a movitých věcí

Naučná stezka

Karlovarský kraj - odbor
kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního
ruchu

Podpora aktivit
v cestovním ruchu

240 530,- Kč

Základní škola Kyselka modernizace
elektroinstalace
1. etapa

Karlovarský kraj - odbor
regionálního rozvoje

Program obnovy
venkova

Celkem 4 280 514,- Kč +
„malování“)
2016: 1 450 000,- Kč

Oprava povrchu místní
komunikace - velkoplošná
výsprava prostranství
u kostela
sv. Václava v Radošově
2. etapa

Ministerstvo pro místní
rozvoj

Podpora obnovy
a rozvoje venkova

Kyselské slavnosti 2016

Karlovarský kraj - odbor
kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního
ruchu

Obnova dětského hřiště
v obecním parku

Ministerstvo pro místní
rozvoj

Z loňského dotazníkového šetření vyplynula celá řada
připomínek k údržbě, obnově a budování v naší obci.
Při přípravě rozpočtu jsme i řadu námětů nezapomněli
a řadu z nich budeme realizovat. Některé náměty byly
již realizovány v roce 2015.
Oprava kulturních památek – odstranění
havarijního stavu věže na kostele sv. Václava
v Radošově, úklid v jeho okolí.
Kulturní a společenské akce – uskuteční se Kyselské
slavnosti, bude pokračovat podpora obnovy bývalých
lázní, tradiční podzimní akce, připravujeme kulturní
zájezd, podporujeme dětské zájmové skupiny.
Informační centrum, podpora turismu a rozvoj
turistických tras v okolí – společnost KMV a.s.
otevře expozici v budově Löschnerova pavilonu,
v obci bude instalován informační systém a v případě
získání dotace bude vybudována i naučná stezka
(k tomu budou zřízeny i nové informační internetové
stránky – postupně i s cizojazyčnou mutací).

Spoluúčast obce

500 000,- Kč
(Celkem 3 500 000 ,- Kč)
2016: 900 000,- Kč

Obnova střešní
konstrukce a výměna
krytiny věže a lodi kostela
sv. Václava v Radošově

CELKEM

Částka možné
podpory

250 000,- Kč
150 000,- Kč

168 400,- Kč

72 130,- Kč

150 000,- Kč

1 300 000,- Kč

1 272 596,- Kč

500 000,- Kč

772 596,- Kč

Podpora kulturních
aktivit

130 000,- Kč

100 000,- Kč

30 000,- Kč

Podpora obnovy
a rozvoje venkova

300 000,- Kč

210 000,- Kč

90 000,- Kč

4 293 126,- Kč

1 778 400,- Kč

2 514 726,- Kč

Budeme se snažit vydávat Kyselský zpravodaj.

odkanalizování dalších rodinných domů v Radošově
za Mokřadem a společně se zajištěním pitné vody pro
Sportovní akce – proběhne celá řada sportovních lokalitu rodinných domů v této oblasti se počítá
tradičních turnajů, které obec finančně podporuje, s jejich odkanalizováním.
poděkování patří našim dobrovolným hasičům za
snahu připravit ledovou plochu na hřišti u školy, Dětské hřiště, lavičky, posezení – některá jsou
podporujeme mladé fotbalisty.
v plánu, dětské hřiště v Radošově za mostem odrazuje
projektanty z důvodu možnosti vysoké vody.
Boj s vandalismem a za lepší vzhled obce –
připravujeme nová opatření pro předcházení Kryté altány, posezení pro důchodce – s realizací
opakovaných poškození na Radošovském mostě, naučné stezky se v budoucích letech počítá
budeme i nadále rozvíjet snahu o úklid psích i s obnovou těchto míst. Připravené projekty mají
exkrementů od vlastníků psů, zlepšení úklidu na i VLS s.p. divize Karlovy Vary.
zastávkách u základní školy.
Nová Kyselka – připravujeme vybudování nových
Oprava mostku a cesty DOZP Radošov – osvětlovacích bodů k domům obyvatel s trvalým
opakovaně jsme usilovali o opravu vlastníka bydlištěm.
komunikace; v letních měsících se pokusíme
Všechny připomínky a náměty se nedají realizovat
realizovat alespoň lokální výspravy.
najednou, ale děkujeme za ně.
Budování dalších částí kanalizace a zajištění
Vladimír Zicha
zdrojů pitné vody – připravuje se projekt na
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STROMY V OBCI V ROCE 2016
I v letošním roce proběhne několik opatření v oblasti
rozvoje a údržby vzrostlé stromové zeleně podle
vypracovaného PLÁNU PÉČE PRO VZROSTLOU
STROMOVOU ZELEŇ V OBCI KYSELKA
(autorka
Ing.
Radka
Frydrychová,
2013,
http://hodnocenistromu.cz). Postupně od roku 2013
se realizovala všechna doporučená opatření podle
tohoto plánu.
V roce 2016 proběhlo již ošetření stromů v areálu
základní školy, jsou naplánována opatření na
stromech v parčíku před KMV (lípa srdčitá),
u kapličky v Nové Kyselce (lípa srdčitá) a u vodárny
v Radošově (dub letní). U kostela v Radošově
proběhne ošetření skupiny stromů a vyčištění
pozemku od náletů a křovin.
Ve výhledu je i ošetření výrazné lípy v Radošově
nad vodárnou (opatření bude spočívat ve
zdravotním řezu a instalaci stabilizační vazby
a bude součástí širšího opatření v lokalitě).

Výrazné poškození stromů podél silnice k vodárně

Bude nutné připravit širší opatření pro revitalizaci této části obce (odstranění poškozených stromů, vyřezání náletů a křovin, ošetření
dominantní lípy).

Další opatření je připraveno pro ošetření jediného památného stromu v katastru obce – jabloně v aleji v Nové Kyselce. Pokusíme se využít dotačního titulu
Programu péče o krajinu v červnu 2016 (dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí poskytuje neinvestiční prostředky až do výše 100 %
vynaložených nákladů na vlastní realizaci opatření). (Poslední ošetření proběhlo v roce 2008).
Vladimír Zicha
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REVITALIZACE OBECNÍHO HŘBITOVA V RADOŠOVĚ - 2. ETAPA
Obec Kyselka má letos také v plánu provést 2. etapu
terénních úprav a pokračovat v postupné revitalizaci
hřbitova v Radošově. Z toho důvodu bylo 30. července
2015 zveřejněno Oznámení o zveřejnění hrobových míst,
u kterých skončil nájem nebo není provedena úhrada za
jeho užívání. Obec Kyselka tak učinila v souladu s § 25
odst. 9. a § 20 písm. g) bodu 4 a 5 zákona č. 256/2001Sb.
o pohřebnictví, v platném znění. Hrobová místa, u kterých
skončil nájem nebo nebyla provedena úhrada za jejich
užívání, budou k 1. 8. 2016 zrušena.
V souvislosti s plánovanými terénními úpravami Obec
Kyselka vyzvala původní nájemce těchto hrobových míst
či oprávněné osoby k odstranění hrobových zařízení do
jednoho roku od zveřejnění oznámení. Nedošlo-li k jejich
odstranění, bude s hrobovým zařízením naloženo jako
s věcmi opuštěnými (hrobová zařízení budou odstraněna
a hrobová místa vyklizena).
Souvislé plochy se zbytky hrobových míst jsou v terénu
rovněž vyznačeny kolíky se zeleným postřikem.
První etapa se bude týkat terénních úprav zejména
v plochách nevyužívaných a neudržovaných hrobových

polí a pokračovat budeme opravou kolumbárií
a zpevněných ploch, kde bude provedena nová zádlažba
včetně podkladových vrstev a obrubníků. Navrhované
řešení respektuje stávající kompoziční řešení
i rozmístění jednotlivých objektů (kolumbária, hrobová
pole, márnice).
Projektovou dokumentaci zpracovala společnost
PROPARK - ateliér zahradní a krajinářské
architektury, Bečov nad Teplou.
Jednotlivé plochy se zbytky hrobových míst jsou
v terénu rovněž vyznačeny oranžovým postřikem na
patě jednotlivých hrobových míst (zákres – viz mapka).
Další informace získáte na Obecním úřadu v Kyselce,
Radošov 118, 362 72 Kyselka, tel.: 353 941 127, mobil
725 051 065, e-mail: sekretariat@obeckyselka.cz.
Vladimír Zicha

Z PŘÍRODY KYSELKY A OKOLÍ
Vilín japonský
(Hamamelis japonica)

Kormorán velký

Vilín japonský je okrasný keř pocházející, jak již druhové jméno napovídá,
z Japonska a Číny. Rodové jméno je složeninou dvou řeckých slov. Hama
= současně, melón = jablko. Vyjadřuje to skutečnost, že plody zůstávají na
keři současně s novými květy. Ty se objevují již v polovině ledna. Mají
podobu malých žlutých třásní a jsou voňavé.
V kyselském parku jej nelze v zimním období přehlédnout. Je potěšitelné,
že byly u lávky vysazeny další dva keře, které již také kvetou.

Kormorán velký - velice nápadný, černě zbarvený pták, kterého můžeme
velice často spatřit v zimním období na Ohři. I když patří k chráněným
živočichům, je tu hostem nevítaným. Hlavně pro to, že je nesmírný žrout
a spotřebuje k nasycení velké množství ryb. Řeky i rybníky na kterých zimují
jsou doslova vypleněny a rybáři to nesou s velikou nelibostí. Je pravdou, že
na úbytku ryb nese podíl i čím dál větší znečištění vodních toků.

Ferdinand Holly

Počátkem 80. let se vyskytoval pouze na jižní Moravě na Novomlýnských
nádržích. Vlivem jeho ochrany se rozšířil natolik, že se zde stal pravidelným
zimním hostem. Je to pták velice plachý, který při sebemenším vyrušení
odlétá. Jedince sedícího na lávce se však podařilo vyfotit zcela náhodně ze
vzdálenosti dvou metrů.
Ferdinand Holly

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
Cestovatelské přednášky známého
cestovatele,
horolezce,
fotografa,
světoběžníka a romantika Čestmíra
Lukeše se stávají pomalu kyselskou
tradicí. Přednášky skromného, avšak
výjimečného člověka, mají
díky
osobitému podání svou mimořádnou
hloubku. Při poklidném a pohodovém
vyprávění z odvrácené polokoule Země
se mnohým účastníkům, alespoň na
chvilku, podaří zapomenout na
každodenní shon. V tu chvíli většina
z nás panu Lukešovi trošku závidí, že
jeho zážitky a vyprávění jsou skutečné.
Aleš Labík
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SLAVNOSTNÍ NAVRÁCENÍ ZVONU DO KAPLIČKY V NOVÉ KYSELCE - 17. 11. 2015
Zhotovitelem byla zvonařská dílna Jana
Šedy z Kostelce nad Orlicí. Zvon
o průměru 28 cm je odlit z bronzu a je
opatřen znakem obce Kyselka. Současně
byl instalován automatický elektrický
pohon
houpání včetně časovače.
O slavnostní vysvěcení se postaral jáhen
Milan Geiger z ostrovské farnosti.
V rámci této mimořádné události
přítomným zazpívaly děti z mateřské
školy a sbor Varyton. Přátelskou
atmosféru zpříjemnila vynikající čerstvá
káva z místní Pražírny u Kapličky,

Ve sváteční den 17. listopadu 2015
se podařilo uskutečnit dlouhodobý
záměr vrátit zvon do kapličky
v Nové Kyselce.
Samotná akce se nesla ve velmi
pozitivním duchu a i přes nepříznivé
počasí si, do jinak velmi klidné
vesničky, našlo cestu velmi mnoho
návštěvníků ze širokého okolí. Podle
vyjádření rodáků si tu tolik lidí
pohromadě ani nepamatují. Instalace
proběhla bez problémů a zvon od
tohoto dne zvoní třikrát denně
(v 8:00 hodin, ve 12:00 hodin
a v 18:00 hodin).

skvělá fazolová zelňačka a další
pochoutky od místních občanů.
Zvonění zvonu, který se do kapličky
vrátil po mnoha desetiletích, jsme si
společně vychutnali a domnívám se,
že ve většině z nás tento moment
zanechal
pocit
pokory
a sounáležitosti s tímto kouzelným
koutem Kyselky.
Aleš Labík

MIKULÁŠSKÉ RADOVÁNKY
Mikuláš bývá v naší obci již tradičně v režii našich dobrovolných hasičů.
V pátek 4. 12. 2015 naši dobrovolní hasiči uspořádali zdařilou Mikuláškou
zábavu pro dospělé.
Odpočinková sobota přišla všem vhod, aby se v neděli, zejména hasiči,
mohli v plné síle věnovat dětem v kyselském kině. Tentokrát bylo pro děti
přichystáno divadelní vystoupení v podání ostrovských ochotníků.
Pohádková hra „Čertovský mariáš“ pobavila nejen děti, ale i dospělé. Pak
dorazila očekávaná mikulášská parta. Sestava byla tentokrát poměrně
rozmanitá. Všechny přítomné překvapil poněkud postarší anděl, který však
působil skutečně uklidňujícím dojmem a stal se vděčným objektem pro
přítomné fotografy. Zato nově najatá čertice byla vskutku velmi neposlušná
až agresivní a bylo nutné její ďábelské manýry průběžně krotit. Z jejího

vysoce laděného hudrování naskakovala „husí kůže“ i dospělým včetně
starosty. Mikuláš ve spolupráci s velitelem hasičů pak jednotlivé děti
podrobili drobným výslechům, v případě potřeby si vyžádali básničku či
písničku a nakonec si všechny děti odnesly zaslouženou výslužku.
Aleš Labík
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VÁNOČNÍ POSEZENÍ SE SENIORY - 7. 12. 2015
dočíst o všech důležitých akcích
a záměrech. Starosta se zde stává
jakýmsi moderátorem a uvádí
účinkující, kteří předvádějí své
umění. Vykouzlené úsměvy, potlesk
a mnohdy i slzy dojetí jsou tou
největší odměnou. Skvěle nacvičené
muzikálové pásmo dětí ze školky si
vždy
vyslouží velký potlesk
a uznání. To stejné platí pro pěvecký
sbor Káčata, taneční kroužek
Berušky a překvapilo i tanečně pěvecké „DuoKV (Kačka&Verča)“.
V závěru odpoledne zahrála k tanci,
poslechu i společnému zpěvu,
Poslední měsíc v roce již tradičně
patří
nejrůznějším
besídkám
a setkáním nejen pro děti, ale také pro
seniory. Cílem této akce je zajistit
příjemné setkání pro naše „dříve
narozené“ spoluobčany, kteří jsou
neopomenutelnou součástí naší obce.
Od doby co vydáváme tento
zpravodaj již není nutné přítomné
zatěžovat vyprávěním o činnosti
zastupitelstva a rekapitulací zdařilých
investičních akcí. V tomto ohledu plní
Kyselský zpravodaj zcela svůj účel
a každý se může, v klidu domova,

VÁNOČNÍ TRHY - 12. 12. 2015
Vánoční trhy patří již mezi tradiční
a dozajista velmi oblíbené akce.
Tento ročník byl rozhodně, z hlediska
návštěvnosti, tím rekordním. Obec
zajistila, oproti předchozím rokům,
výrazně lepší zázemí jak pro
návštěvníky, tak pro účinkující. Vše
mělo své místo, byl vybudován velký
přístřešek pro návštěvníky a také
vyvýšené pódium se zastřešením,
dostatečné osvětlení prostor, kvalitní
zvuk... to
vše
dodalo
akci
profesionálnější tvář. Obec Kyselka
opět zajistila část občerstvení, ve stylu
vepřových hodů, školní kuchyně
upekla vynikající štrúdl i koláče, a to
vše zdarma. Při této mimořádné
návštěvnosti to byl ovšem poměrně
rychlý proces a zásoby byly brzy
vyčerpány. Bohužel se nedostalo na
všechny návštěvníky a svařené víno
se ohřívalo pomaleji než byla
poptávka, což bylo při tomto počtu
návštěvníků logické. Nicméně jsem
přesvědčen, že převážná většina
občanů chápe, že občerstvení zdarma
je projevem solidarity a dobré vůle
ve snaze potěšit místní občany, ale
i to má samozřejmě své limity.
Kulturní program byl v režii mateřské

školy a pěveckého sboru Káčata. Děti
základní školy včetně učitelek měly
tentokrát, z důvodu velké nemocnosti,
slabší zastoupení. Naštěstí se
o zábavu všech přítomných skvěle
postarala známá kapela DSM.
Věřím, že i na příštích Vánočních
trzích se opět setkáme v takto hojném
počtu.
Aleš Labík

osvědčená hudba pana Kulhavého ze
sousedství.
Nedílnou součástí
posezení je samozřejmě vydatný
oběd včetně dezertu, kdy si zpravidla
společně popovídáme o svých
radostech i starostech. Osobně velmi
rád
naslouchám
nejrůznějším
příběhům z dob dávno minulých
a často jsou to cenné a zajímavé
informace. Těším se na další setkání.
Aleš Labík
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VÁNOČNÍ PROMÍTÁNÍ - 26. 12. 2015
Vánoční
promítání
byla
premiérová a drobná akce, kdy
si
občané
za
pomoci
moderních nástrojů, v tomto
případě
internetového
hlasování, mohli vybrat film
z několika nabídek.
Nakonec se nasbíralo 123
hlasů a vítězným filmem se
stal americký film Popelka. Podstatou akce mělo být poklidné
povánoční setkání lidí u příjemného filmu spojené s ochutnávkou
vlastnoručně upečeného cukroví. Myslím, že účel akce byl zcela
splněn. Vánoční cukroví společně s čajem a kávou provonělo celé
kino. V průběhu filmu si tu a tam někdo odskočil ochutnat
sousedovo cukroví, nalil si čajík či kávu a v případě potřeby si nápoj
zchladil rumem. Po filmu jsme prohodili pár slov a s dobrým
pocitem jsme se odebrali zpět do našich domovů. A to bylo
úmyslem... jen tak se sejít a strávit lehce nevšední, avšak příjemnou
chvíli.
Aleš Labík

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milí rodiče, dovolujeme si Vás a Vaše miminko srdečně pozvat
na slavnostní vítání občánků, které se koná
v obřadní síni Obecního úřadu v Kyselce.

11. června v 11:30 hodin
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.)

KONCERT V KOSTELE SV. VÁCLAVA - 29. 12. 2015
Těsně před zakončením roku jsme se
setkali
v
radošovském
kostele
sv. Václava. Kapacita kostela byla
naplněna do posledních míst. Starosta
srdečně přivítal všechny přítomné
a pověděl pár aktualit ohledně kostela.
Tím nejzásadnějším je skutečnost, že od
října 2015 je tato památková budova
a přilehlý pozemek ve vlastnictví obce.
Představil přítomným tzv. první
vlaštovku
v podobě zrestaurovaného
vitrážového okna a sdělil základní plány
obnovy kostela. Samotný program
zahájili manželé Rodbauerovi, dlouholetí
členové Karlovarského symfonického
orchestru a spoluobčané Kyselky.
Takovéto
nástroje
zazněly
v radošovském kostele nejspíš po velmi
dlouhé době a byl to opravdu výjimečný
zážitek. Pěvecký sbor Káčata si přizval
i již vysloužilé členy a předvedli
překrásné pásmo vánočních koled
a dalších písní. Atmosféra kostela
s kvalitním ozvučením umocnila celkový
zážitek. Starosta se nakonec rozloučil
a popřál všem úspěšný vstup do roku
2016.
Aleš Labík

NOVOROČNÍ VÝŠLAP NA BUČINU - 1. 1. 2016
To byl zase nápad... 1. 1. ráno se
donutit vylézt z teplého pelíšku po
vydařené a bujaré silvestrovské
oslavě. Člověk si v duchu říká, stejně
se nikomu nebude chtít a nakonec tam
půjdeme sami, místo toho, abychom
jedním okem, bez velké námahy,
sledovali novoroční zprávy v televizi.
Přeci jen jsem se ale musel donutit,
protože předchozí den jsem také
musel přemluvit mou drahou
polovičku, aby uvařila skvělou
čočkovku s klobásou, a že kluci
z Offroad klubu to všechno na Bučinu
dopraví. Když jsme nakonec vyrazili
na smluvené místo startu, nevěřili
jsme vlastním očím. Čekal na nás dav
lidí nejrůznějších věkových kategorií,
od batolat v „ruksaku“ po babičky
s hůlkami ve velmi pokročilém
důchodovém věku. Také jsem zde
potkal prapůvodce myšlenky na
„Novoroční výšlap“, kterým byl pan
Jiří Karlík z Kyselky. Samozřejmě

jsem mu za nápad poděkoval a byl jsem moc rád, že společně s více než
stovkou dalších účastníků, také vyráží na Bučinu.
Všichni mi jistě potvrdí, že zdolání vrcholu nebylo zadarmo. Ti co šli
poprvé, možná cestou i trochu litovali. Nakonec jsme, v potu tváře,
všichni vrchol zdolali a s manželkou jsme se mohli chopit občerstvení.
Ač nebylo z rozhledny díky mlze téměř nic vidět, teplá polévka a čaj
nám zážitek ze zdolání vrcholu plnohodnotně vynahradily.
Podle ohlasu účastníků je velice pravděpodobné, že akci zase
zopakujeme.
Aleš Labík
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MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Masopustní průvod každým rokem vyráží od
panelových domů v Kyselce
a končí
v Hospůdce U lávky. Společně s hasiči jsme
pro letošní průvod řešili možnosti povozu
a živé muziky. Nebližší koňský povoz není
prozatím na podobnou akci připraven
a nebylo by to bezpečné. Na příští rok máme
předjednané varianty, kdy bychom se rádi
více vrátili k lidové tradici, což platí i pro
domluvu s místními hudebníky.
I přes to byl Masopust vydařený a po
několika zastávkách, kde byly maškary
krmeny a přiměřeně napojeny, jsme se
v podvečer v dobré náladě, sešli v hospůdce,
kde bylo připraveno ohniště a kopa vuřtů.
Stihlo se zde probrat mnoho důležitých
záležitostí a postupně jsme se rozcházeli do
svých domovů. Někdo dříve a někdo později.
Aleš Labík

MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI - 12. 3. 2016
Kyselští dobrovolní hasiči i letos
nachystali pro děti několik zajímavých
soutěží a her. Velkým lákadlem byla
nefalšovaná indiánka, která tvořila
nespočet zvířátek, mečů a ozdob
z balónků.
Převážnou část odpoledne jsme dětem
pouštěli písničky z dětských diskoték
a pohádek, když nás v závěru sami
přesvědčily, že současné trendy moderní
muziky jim nejsou zdaleka cizí a mají
možná větší přehled než organizátoři. To
samé se dá říci o skvělých tanečních
výkonech, kdy bychom se ani zdaleka
„nechytali“.
Skvěle
předvedený
„Gangnam Style“ překvapil všechny
včetně rodičů.
Aleš Labík

DIVADLO V KYSELSKÉM KINĚ
Máme za sebou dva divadelní pátky v Kyselce. Po dlouhých úvahách jsme se
rozhodli využít kyselské kino také jako divadlo. Oslovili jsme proto Divadelní scénu
při Domu kultury v Ostrově. Tito ochotníci jsou skutečně skvělá parta, která hraje
divadlo opravdu pro radost.
První divadelní komedie v režii Jana Mareše o tom, co si počít, když anděl strážný
potřebuje pomoct se jmenovala „Postel pro anděla“. Představení 5. 2. 2016 potvrdilo,
že kyselské kino má i v tomto ohledu veliký potenciál. Profesionální výkon
ostrovských ochotníků přivedl nejspíš všechny návštěvníky k neřízenému smíchu.
V tu chvíli bylo jasné, že obecní kino budeme využívat častěji k podobným účelům.
Další představení se konalo v pátek 11. 3. 2016 a na programu byly dvě humorné
aktovky „Rozmarná žena“ a „Svatební noc“.
Kyselské kino s jedinečnou atmosférou budeme i nadále využívat pro divadlo,
hudební představení, semináře apod.
Aleš Labík
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KYSELKA VE ŠVÉDSKU
7. 10. 2015 se ve švédském
Katrineholmu
konala
výstava
u příležitosti
spolupráce
mezi
Karlovými Vary a Katrineholmem.
Součástí tohoto projektu je také naše
mateřská školka, která již od roku
2008 spolupracuje se školkou
v Katrineholmu.
Na výstavě byla naše školka
zastoupena velkým
množstvím
fotografií, výrobků dětí, sborníků
k různým tradicím v Čechách, které
vytvořily učitelky naší školky.

O výstavu projevila zájem široká
veřejnost ve Švédsku, stejně jako
když se tato výstava konala
v Karlových Varech.
Děkujeme starostovi obce za
podporu spolupráce se školkou ve
Švédsku, která obohacuje nejen
výchovu a vzdělávání dětí, ale
i vzájemné poznávání života v jiných
zemích.
Blanka Zichová

PODZIM S DRAKY – JAK ŠKOLKA VYHRÁLA V SOUTĚŽI
Na podzim se naše školka zapojila do soutěže OC
Fontána „O nejhezčího draka“. Rozhodli jsme se
pro koláž. Použili jsme možné i nemožné materiály,
tradiční i netradiční výtvarné techniky. Vyzkoušeli
jsme pěnu na holení, barvili jsme rýži a těstoviny.
Nechybělo skládání harmoniky z papíru. Přilepovali
jsme vše na velké společné dílo. Společně jsme
vyráběli bambuli a jednotlivé části naší koláže jsme
vylepovali přírodním materiálem. Práce všechny
bavila a společně jsme věřili ve vítězství.

Vyhlášení výsledků soutěže se konalo v sobotu
31. 10. 2015 v odpoledních hodinách. Jednalo se
o zábavné odpoledne pro děti s nekonečným čekáním
na výsledky. Společně s Adélkou Šiplovou a Adámkem
Lužickým jsme však statečně čekali až do konce. Stálo
to za to! MŠ Kyselka se stala vítězem soutěže.
Nyní nás čeká zábavný program pro děti, který se
uskuteční ve školce až nyní na jaře z důvodu přesunu
termínu. V době, kdy měla akce proběhnout byla ve
školce vysoká nemocnost a děti by o program přišly.
Takže nyní se těšíme, jak si ve školce užijeme.
Děkujeme všem za podporu v soutěži
(kompletní výsledky soutěže na
http://www.oc-fontana.cz/akce/akce-centra/hledamenejhezciho-draka-2015/ ).
Blanka Zichová
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ŠKOLKA V PŘÍRODĚ – MARIÁNSKÁ, CHATA LESANKA
Každým rokem jezdí děti naší školky
na školku v přírodě. Letošní pobyt
se uskutečnil opět na chatě Lesanka
na Mariánské. Odjížděli jsme
18. 1. 2016 v 8.30 hodin z Kyselky.
Někteří rodiče měli větší problém
s odloučením než děti. Děti se tvářily
statečně a nadšeně. Stejně tak
probíhala cesta a příjezd na chatu.

Programem nás provázel klaun. Naše
dobrodružství
den
za
dnem
směřovalo do pohádky. Hned první
den jsme tvořili lampičky na večerní
povídání. V pohádkách nás čekal
Jeníček a Mařenka. Připravili jsme
perníkovou chaloupku, kterou jsme
ozdobili
perníčky.
Pro
naše
kamarády ve Švédsku jsme vyrobili
loutky Jeníčka a Mařenky, nechyběla
ani čarodějnice. S Červenou
Karkulkou jsme vyráběli masku
vlka.
Také jsme si hráli s Koblížkem. Děti
si s radostí vyráběly koblížek
z ponožky, který jim dělal společnost
při hrách. Hledali jsme poklad, svítili
jsme si kouzelnou tyčkou. Povídali
jsme si u světýlek.

Nechybělo maškarní. Přišli čtyři klauni, kteří provázeli děti
celým maškarním bálem. Užila se spousta legrace.

Tématem letošní školky v přírodě
byla „Zamrzlá pohádka.“ Počasí nám
opravdu letos přálo. Umoudřilo se
a před naším odjezdem na hory
napadl sníh. Svítilo sluníčko a děti si
celý týden užívaly spoustu sněhu.

Poslední den bylo vyhodnocení, předání diplomů a odměn.
Všichni dostali Řád, diplom a odměny. Na závěr pobytu byly
děti nadšené, spokojené a velmi unavené stejně jako paní
učitelky.
Blanka Zichová

VOLBA POVOLÁNÍ - JEDNA Z PRIORIT NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

I v letošním školním roce měli žáci
8. a 9. ročníku možnost zúčastnit se
exkurzí
do
středních
škol
v karlovarském regionu zaměřených
na volbu povolání.
Současně se škola zapojila do
mezinárodního projektu Úřadu práce
v Karlových
Varech
EURES.
EURES je sítí spolupráce, která byla
navržena tak, aby usnadnila volný
pohyb pracovníků v rámci 28 zemí
EU
a
Švýcarska,
Islandu,
Lichtenštejnska a Norska. Partnery
této sítě jsou veřejné služby
zaměstnanosti, soukromé služby
zaměstnanosti, odbory, organizace
zaměstnavatelů a další subjekty na
trhu práce. Partneři poskytují
informace a služby v oblasti
zaměstnávání
a
náboru
zaměstnavatelům
i
uchazečům
o zaměstnání. Evropský koordinační
úřad dohlíží na organizaci činností
na evropské úrovni a národní

koordinační úřady na úrovni
jednotlivých států. V praxi poskytuje
EURES svoje služby prostřednictvím
portálu (Evropský Portál Pracovní
mobility)a sítě sestávající z přibližně
1 000
poradců,
kteří
jsou
v každodenním kontaktu s uchazeči
o zaměstnání i zaměstnavateli z celé
Evropy. Služby ve všech zemích
mají společný cíl - přispět ke sladění
poptávky a nabídky na trhu práce
prostřednictvím
poskytování
informací, nalézání pracovních míst
a aktivní podpory.
V rámci této spolupráce naši žáci
navštívili Centrum pečovatelských
služeb v Annabergu (exkurze pro
děvčata) a strojírenský závod
v Ehrenfriedersdorfu (exkurze pro
chlapce). Šlo o jednodenní exkurzi
do Německa, která byla zahájena
návštěvou Úřadu práce (Agentur für
Arbeit) v Annabergu a Informačního
a poradenského střediska pro volbu
povolání
(Berufsinformationszentrum). Žáci
zde byli informováni o možnostech
vzdělávání v Německu, možnostech
regionálního duálního vzdělávání,
možnostech získávání informací ve
středisku pro volbu povolání
a možnostech pracovního uplatnění.
Oběd byl zajištěn Úřadem práce
v Annabergu. Po obědě se žáci
rozdělili do dvou skupin. Děvčata
navštívila Centrum pečovatelských

služeb „Wohn- und Pflegezentrum
Annaberg- Buchholz“ a byly jim
představeny
obory:
pečovatel
o seniory, kuchař a obchodník pro
administrativní
management.
Chlapci navštívili strojírenský závod
„Dr.Oette Maschinenbauteile e.K.
Ehrenfridersdorf“ a byli seznámeni
s obory: odborný pracovník ve
strojírenství a konstrukční mechanik.
Po ukončení exkurzí žáci ještě
navštívili
Vánoční
trhy
(Weihnachtsmarkt)
v Annabergu.
Návrat do Kyselky byl kolem 18.00
hod. Žáci si platili pouze jízdenku do

Karlových Varů a zpět, jinak celá
exkurze, včetně oběda, byla hrazena
z finančních prostředků projektu.
Exkurze splnila svůj účel, žákům se
líbila, ocenili zejména informace
o pracovních
a vzdělávacích
možnostech, které Německo nabízí.
Diskusi na téma studium a volba
povolání zahájili již během cesty
zpět do Kyselky a pokračovali v ní
i následující dny ve školních
lavicích.
Mgr. Jana Vlková
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ŠKOLA KYSELKA ČERPÁ FINANCE Z EU A RENOVUJE ŠKOLNÍ DÍLNY 18. 1. - 22. 1. 2016
Vážení spoluobčané,
dovolte mi informovat vás o zapojení
naší školy do Výzvy MŠMT ČRV57.
V loňském roce škola zpracovala
školní projekt s názvem: Nové
technické dovednosti. Projekt se
zabývá vzděláváním žáků na druhém
stupni ZŠ a rozšiřováním jejich
obzoru v oblasti technických
dovedností.
Po
zpracování
projektové dokumentace jsme se
přihlásili do Výzvy MŠMT ČR
a projekt nechali posoudit úředníky
na ministerstvu. Ti shledali náš
projekt jako přínosný pro rozvoj
školy a poskytli nám na jeho
realizaci finanční dotaci z prostředků
EU. Díky dotaci ve výši 204 112,-Kč
jsme mohli zakoupit nástroje, nářadí
a materiál do školních žákovských
dílen a zpracovat první výrobky ze
dřeva, stanovené projektem. Žáci se
nejprve seznámili s užíváním nového
vybavení a současně byli poučeni
o bezpečnosti
práce.
Součástí
projektu byly pracovní postupy
a technické výkresy jednotlivých
výrobků v programu Libre CAD.
Projekt byl vytvořen pro žáky 6. a 7.
ročníku. V počáteční fázi se žáci
zúčastnili dvou projektových dnů,
následně projekt probíhal v hodinách
pracovní výchovy. Byl zaměřen na
výrobu výrobků ze dřeva, které lze

využít na školní farmě i v areálu
školy. Žáci vyráběli krmítka pro
ptáky, ptačí budky, dřevěné židličky
(skládací s látkovým sedákem
i celodřevěné), paličky, domky pro
ježky, koryta ke krmení zvířat na
farmě,
zápichy pro
pěstební
pozemek, hmyzí hotely, bedýnky na
nářadí a držáky na květináče pro
pěstování bylin. V plánu je ještě
výroba dřevěných hrábí, věšáků na
nářadí a na oblečení, krmelců
a přístřešků. V následujících letech
plánujeme i výrobu jednoduchého
nábytku, který by žáci využili jak
v prostorách školy, tak v areálu školy
(poličky,
truhličky,
lavičky,
ukazatele a truhlíky). S realizací
a bezpečností práce nám pomáhali
i naši páni školníci, kterým bych
tímto ráda poděkovala za perfektní
spolupráci a pomoc. I žáci uvítali
jejich přítomnost a pomoc při
realizaci. Podrobnosti o projektu
najdete na webových stránkách školy
www.zskyselka.cz. V současné době
probíhá kompletní rekonstrukce
žákovských školních dílen, na které
se podílí celkovou rekonstrukcí
elektriky včetně výměny svítidel oba
Františkové Mžikovi, naši školníci
a pomoci přišli i bývalí žáci školy,
kteří se i po ukončení povinné školní
docházky o chod své bývalé školy
zajímají a jsou ochotni a připraveni

bez nároku na odměnu škole pomoci.
Všem zúčastněným patří velký dík.
Rozzářené
oči
našich
žáků,
spokojenost, chvála, zájem naučit se
něco nového a chuť dále vyrábět je
pro nás tou největší odměnou, kterou

NOVINKY ZE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
Nový školní rok přinesl změny strávníkům
školní kuchyně. Zvýšila se pestrost a také
chutnost připravovaných pokrmů a nabízená
jídla byla obohacena o tematické dny. Měli
jsme možnost pochutnat si na dobrotách
připravených v rámci francouzského dne –
cibulačka s toastem, hovězí maso po
burgundsku s bramborovou kaší a čokoládová
pěna s ovocem, indický den nám nabídl
indickou polévku s cizrnou, kuřecí kari
s kuskusem a jogurtový nápoj s ovocem
(jogurtové lasie) a mezi pochoutky italského
dne patřila polévka minestrone, tagliatelle
s kuřecím masem a špenátem a jako třešinka na
dortu tiramisu. Novinky přispěly ke zvýšené
spokojenosti nejen učitelského sboru a dalších
zaměstnanců školy, ale jsou pozitivně
hodnoceny především našimi žáky, což je jistě
významnější měřítko, protože není vždy lehké
trefit se do chutí mlsných dětských jazýčků. Již
nyní jsou v přípravě další nápady ze světové
kuchyně, na které se těšíme. Paním kuchařkám
děkujeme nejen za jejich vynalézavost, ale také
za shovívavost a trpělivost, kterou s námi mají
u výdejního okénka.
Aneta Hoffmeisterová

dospělý člověk od dítěte může
dostat.
Mgr. Jana Vlková
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FOTBALOVÝ KLUB SK KYSELKA
S koncem března, začtkem dubna se nám opět rozjíždí okresní přebory ve fotbale.
Fotbalový klub SK Kyselka si dovoluje pozvat všechny fanoušky na jednotlivé zápasy
ať už našeho A-týmu, tak především naší omladiny, neboť právě oni jsou naší nadějí na
pokračování fotbalu zde v Kyselce. Tímto bych chtěl poděkovat naším trenérům
Tomáši Bláhovi a Lukáši Jarošovi za velmi dobrou práci se staršími žáky, kteří po
podzimní části jsou na krásném čtvrtém místě, pouhé 3 body od pomyslných stupňů
vítězů a věříme, že v jarní sezoně se na ně dostaneme.
Tomáš Doležal

kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
12. kolo
13. kolo

Zveme všechny příznivce SK Kyselka na

FOTBALOVOU ZÁBAVU
8. ročník fotbalové zábavy – tzv. „Dresované“

V sobotu 16. 4. 2016
od 20:00 hodin v restauraci U Dvořáků v Dubině
K tanci a poslechu hraje DUO KANYSTR

kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo

OP – Muži
datum
NE 27. 03. 2016 – 15:00
SO 02. 04. 2016 – 15:00
NE 10. 04. 2016 – 15:00
SO 16. 04. 2016 – 15:00
SO 23. 04. 2016 – 15:00
NE 01. 05. 2016 – 15:00
NE 08. 05. 2016 – 15:00
NE 15. 05. 2016 – 15:00
NE 22. 05. 2016 – 15:00
NE 29. 05. 2016 – 15:00
SO 04. 06. 2016 – 16:30
Ne 12. 06. 2016 – 15:00
SO 18. 06. 2016 – 17:00

domácí
Kyselka
Stružná
Kyselka
Božíčany
Kyselka
Nejdek
Kyselka
Kyselka
Bečov
Kyselka
Děpoltovice
Kyselka
Sedlec

hosté
Kolová
Kyselka
Dalovice
Kyselka
Chyše
Kyselka
1.FC K. Vary
Pila
Kyselka
Vojkovice
Kyselka
Březová
Kyselka

OP – starší žáci – domácí zápasy – hřiště Vojkovice
datum
domácí
hosté
NE 10. 04. 2016 – 11:00
Vojkovice/Kyselka
Stará Role
NE 10. 04. 2016 – 14:30
Toužim
Vojkovice/Kyselka
Vojkovice/Kyselka
Chyše
NE 24. 04. 2016 – 11:00
SO 30. 04. 2016 – 10:00
Žlutice
Vojkovice/Kyselka
NE 08. 05. 2016 – 11:00
Vojkovice/Kyselka
Sedlec B
NE 15. 05. 2016 – 11:00
Vojkovice/Kyselka
Merklín
NE 22. 05. 2016 – 12:30
Bečov/Útvina
Vojkovice/Kyselka
NE 29. 05. 2016 – 11:00
Vojkovice/Kyselka
Jáchymov
SO 04. 06. 2016 – 14:00
Horní Slavkov
Vojkovice/Kyselka
NE 29. 05. 2016 – 15:00
Vojkovice/Kyselka
Kolová
SO 18. 06. 2016 – 10:00
Nejdek
Vojkovice/Kyselka
OP – mladší žáci (7+1) – domácí zápasy – hřiště Radošov
datum
domácí
hosté
PÁ 08. 04. 2016 – 17:00
Vojkovice/Kyselka Bečov/Útvina
PÁ 15. 04. 2016 – 17:00
Vojkovice/Kyselka Bochov
PÁ 22. 04. 2016 – 17:00
Hroznětín
Vojkovice/Kyselka
PÁ 29. 04. 2016 – 17:00
Vojkovice/Kyselka Nejdek
PÁ 06. 05. 2016 – 17:00
Dalovice
Vojkovice/Kyselka
PÁ 13. 05. 2016 – 17:00
Bečov/Útvina
Vojkovice/Kyselka
PÁ 20. 05. 2016 – 17:00
Bochov
Vojkovice/Kyselka
PÁ 27. 05. 2016 – 17:00
Vojkovice/Kyselka Hroznětín
PÁ 03. 06. 2016 – 17:00
Nejdek
Vojkovice/Kyselka
PÁ 10. 06. 2016 – 17:00
Vojkovice/Kyselka Dalovice
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NAŠI OBČANÉ MOHOU STAVEBNINY NAKUPOVAT LEVNĚJI
Obec Kyselka vyjednala pro své občany výhodnější podmínky nákupu stavebních materiálů. Proběhlo úspěšné jednání se společností Kessl s.r.o. Karlovy
Vary a podařilo se, pro občany naší obce, domluvit speciální podmínky zvýhodněných nákupů. Nejedná se pouze o jednorázový nákup se slevou, ale na
základě registrace můžete využívat výhody dlouhodobě. V případě, že se rozhodnete využít slevový kupón, stačí si jej odstřihnout a vyrazit do stavebnin
Kessl s.r.o. K. Vary. Při prvním nákupu máte zaručenu slevu 15% na cokoliv, slevy na další nákupy se budou měnit v závislosti na typu zboží v rozmezí
od 5 do 40%. Jsme rádi, že můžeme občany podpořit i tímto netradičním způsobem a věříme, že těchto zvýhodněných podmínek využijete.
Aleš Labík
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FOTOSOUTĚŽ

PROMĚNY

KYSELKY
Hlavní cena FOTOAPARÁT
Fotíte rádi a rádi byste měli své fotografie v kalendáři nebo
dalších propagačních materiálech obce a ještě k tomu získali
hodnotnou cenu?
Tak právě pro vás je tu možnost zapojit se do soutěže,
kterou vyhlásila OBEC KYSELKA.

Téma soutěže

Hodnocení soutěže

Námětem je zachycení zajímavých míst, přírody, výhledů,
panoramat, staveb a pod. ve čtyřech ročních obdobích (jaro,
léto, podzim, zima) na území obce Kyselka, Nová Kyselka
a Radošov.

Soutěžní tématické kategorie
1. JARO

2. LÉTO

3. PODZIM

4. ZIMA

V termínu od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017 bude přihlášené snímky posuzovat
odborná porota, která vybere tři nejlepší fotografie z každé tématické
kategorie. Cenu diváků získají vítězné snímky v každé kategorii dle
elektronického hlasování v průběhu ledna 2017. Vyhlášení soutěže, předání
věcných cen autorům a vernisáž snímků proběhne v obecním kině v únoru
2017. Vítězné snímky budou vystaveny na webu a Facebooku obce Kyselka
a budou použity pro výrobu propagačních materiálů obce Kyselka.

Každý účastník může do soutěže zaslat max. 3 snímky
do každé kategorie.

Vyhlášení výsledků soutěže :

Podmínky soutěže

Z JEDNOHO MÍSTA ve

Zúčastnit se mohou amatérští i profesionální fotografové.
Účastníkem se stane každá fyzická osoba, bez omezení věku,
která v době trvání soutěže doručí soutěžní fotografii a uvede
své osobní údaje a vysloví souhlas s podmínkami soutěže
vyplněním přihlášky.

Termín konání fotosoutěže
Příjem soutěžních snímků bude probíhat ode dne vyhlášení do
30. 12. 2016 do 12:00 hodin.

1.) Hlavní cena odborné poroty -

nejlepší série snímků POŘÍZENÝCH
VŠECH ROČNÍCH OBDOBÍCH.

2.) Cena odborné poroty za jednotlivé kategorie
- nejlepší snímky jednotlivých kategorií - JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA
3.) Ceny veřejnosti (elektronické hlasování)
- nejlepší snímky jednotlivých kategorií - JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA
4.) Cena starosty obce - jeden vybraný snímek dle uvážení starosty

Pravidla soutěže

Dodání snímků



Snímky musí být dodány v digitální podobě ve formátu
JPEG, TIF v minimálním rozlišení 3000 obrazových
bodů (px) delší strana, nejlépe však v maximálním
rozlišení.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže snímky s nevhodným nebo
pobuřujícím obsahem a snímky nesplňující požadované rozlišení
a tematické zadání, přičemž nemá povinnost toto oznámit účastníkovi.



Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití snímků
k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé. Soutěžící se zříká všech
autorských práv k fotografii a souhlasí s publikováním zaslaných snímků
bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem
soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků. Licence
k užití snímků se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.



Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných
osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to
vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.



Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených snímků anebo osobou
oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej
k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále
soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím snímků od osob, které
jsou případně zachyceny.

Snímky musí být pořízeny v roce 2015 či 2016, starší snímky
nebudou do soutěže přijaty.
Fotografie o velikosti menší než 10 MB můžete zasílat
elektronicky e-mailem na adresu: starosta@obeckyselka.cz,
větší než 10 MB prostřednictvím specializovaných serverů
(např. www.uschovna.cz). Snímky je možné přinést také
osobně na datovém nosiči (CD, DVD, flash disk) na Obecní
úřad v Kyselce, Radošov 118, Kyselka, kancelář starosty obce.

Pravidla pro zaslání fotografií e-mailem:
Do předmětu napište Fotosoutěž. V emailu uveďte jméno,
příjmení, adresu trvalého bydliště, telefon, e-mail. Soutěžní
fotografie musí být pojmenovány v následujícím formátu
Příjmení_Jméno__roční
období_č.1-3
(např.
Novák_Jan_jaro_1.jpg).

Zasláním snímků účastník soutěže schvaluje tato pravidla a další instrukce,
které jsou uvedeny v dokumentech souvisejících se soutěží, a souhlasí
s nimi

ZPRAVODAJ OBCE KYSELKA
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2016
od 1 3:00 hodi n
Kyselské slavnosti 2016 se pomalu blíží. Těšit se opět můžete na bohatý doprovodný program, zajímavé přednášky
a vyprávění v kině, lodičky na Ohři, řemeslné stánky, vyžití pro děti i dospělé a samozřejmě vydatné občerstvení.

KALENDÁŘ AKCÍ

Zabezpečíme elektronicky Váš domov

www.vizab.cz

Zdarma ke stažení průvodce „Jak vybrat dodavatele alarmu?“

2. 4. 2016 19:30 h PURPUROVÝ VRCH
9. 4. 2016 19:30 h VOJTĚCH
16. 4. 2016 19:30 h RUDÝ KAPITÁN
23. 4. 2016 19:30 h GANGSTER KA – AFRIČAN

USA

Př.

ČR/SR/Pl.

15 let

ČR

12 let
Př.

ČR

Př.

14. 5. 2016 18:00 h PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

Fr.

Př.

21. 5. 2016 19:30 h MUZIKÁL ANEB CESTA KE ŠTĚSTÍ

ČR

Př.

7. 5. 2016 19:30 h PADESÁTKA

ČAS

NÁZEV AKCE

MÍSTO

16. 4. 2016

09:00 h

Čištění břehů řeky Ohře

Kyselka Radošov

17. 4. 2016

OD 10:15 h
DO 11:15 h

Veřejné bruslení
Volný vstup pro občany Kyselky a Vojkovic

Zimní st. Ostrov

28. 4. 2016

18:00 h

Cestovatelská přednáška
Země královny Maud - Čestmír Lukeš

Stavění máje a pálení čarodějnic
v Kyselce (pořádá obec a místní občané)
Stavění máje a pálení čarodějnic
v Radošově (pořádá SDH Kyselka)

Kino Kyselka
Kyselský park
(u altánu)

30. 4 2016

17:00 h

30. 4 2016

17:00 h

28. 5. 2016

13:00 h

Kyselské slavnosti 2016

Kyselský park

29. 5. 2016

17:00 h

Kácení máje v Radošově
(pořádá SDH Kyselka)

Radošov u hřiště

4. 6. 2016

15:00 h

Dětský den v Kyselce

10. 6. 2016

19:00 h

Noc kostelů

15 let

SR

ČR/SR

30. 4. 2016 19:30 h WILSONOV

DATUM

Radošov u hřiště

Kyselský park
(u altánu)
Kostel sv.
Václava

PODĚKOVÁNÍ !
Karlovarská Armáda spásy darovala našemu Sdružení
dobrovolných hasičů Kyselka větší množství lopat, košťat
a kýblů. Náčiní bude určitě využito a za dar velice
děkujeme.
SDH Kyselka a obec Kyselka

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
PO - ČT
PÁ

8.00 - 15.00 hodin
8.00 - 13.00 hodin

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

Jana Šimonová

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.

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

Registrační kód má pro informační kanál “Obecní zpravodajství” podobu

KADEŘNICTVÍ "JANA"

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

„REG_KYSELKA_OBZ“

*( znak „ _“ nahraďte mezerou).

Další informace je možné čerpat z: http://www.mobisys.cz/
Vydává: Obec Kyselka, Radošov 118, 362 72 Kyselka, tel.: +420 725 051 065, e-mail: starosta@obeckyselka.cz
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