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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou letošní druhé vydání
občasníku „Kyselský zpravodaj“ a s jistotou
mohu prohlásit, že letos bude i poslední.
Nedávno jsem si říkal, že ten rok neskutečně
rychle utekl a kladl jsem si otázku, zdali se
podařilo splnit vše, co jsme si předsevzali.
Mám-li být upřímný, nepodařilo se dozajista
vše, co bylo v plánu. Na druhou stranu, když
tvořím tento zpravodaj, zjišťuji, že i tak je o čem
psát a podařilo se mnoho významných akcí, a to
jak společenských, tak investičních a rozhodně
jsme se nenudili.
Dovolím si na tomto místě poděkovat
pravidelným přispěvovatelům do zpravodaje,
kteří pilně popisují události ze školky, ze školy,
z výletů apod. Za skvělé články z historie
a zajímavosti z okolní přírody patří zejména
velký dík panu Ferdinandu Hollymu. Z jeho
článků o historii a poskytnutých fotografií bude
brzy poskládán materiál pro vydání unikátní
brožury.
Z hlediska investičních akcí byla jistě
nejnáročnější první etapa modernizace
elektroinstalace budovy Základní školy.
Po zdlouhavých administrativních přípravách
byla započata složitá obnova kostela. Naštěstí

jsme byli velice úspěšní při získávaní dotačních
prostředků, a nakonec jsme sehnali skvělých
800 000 Kč. Bližší informace se dočtete
v samostatném článku o opravách kostela.
K nejvýznamnějším společenským akcím patřili
jistě Kyselské slavnosti, které byly opět ve
znamení vysoké návštěvnosti. Společně s KMV
a.s. a Lázně Kyselka o.p.s. se podařilo připravit
mimořádně kvalitní akci.
Co ovšem výrazně ovlivnilo náš život
v Kyselce, je kombinace tří, dovolím si říci,
historických událostí. Jedná se o otevření muzea
Mattoni, znovuotevření rozhledny Bučina
a spuštění televizního seriálu „Já Mattoni“.
Kyselka je od té doby pravidelně obklopena
nevídaným množstvím turistů. I místní občané
se mě ptají: „Co se tady děje, že je tu tolik lidí“ ?
... odpovídám: „Nic se neděje, jen se přijeli
podívat do Kyselky“.
To s sebou samozřejmě přineslo i nové
požadavky na rozmístění dalších odpadkových
košů a připravuje se řešení toalet. Lázně
Kyselka o.p.s. zahájila projektové práce na
obnovu a budoucí zprovoznění bývalé lázeňské
restaurace.
Nadcházející období bude ve znamení
tradičních předvánočních setkání a máme již
také naplánované divadelní představení v kině
na začátek příštího roku. Věřím, že právě

zpravodaj,
poslouží
občanům
k lepší
orientaci
v množství
budoucích akcí a událostí.
Přeji všem příjemné prožití
podzimních procházek i zimních
radovánek a do nového roku přeji
mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti,
a těším se na společná setkání.
Aleš Labík – starosta

KALENDÁŘ AKCÍ
DATUM

ČAS

NÁZEV AKCE

MÍSTO

9. 11. 2016

18:00 h

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce

Restaurace Na Špici

11. 11. 2016

19:00 h

Koncert pro Kyselku
BLUETET Bluegrass Band

Kino Kyselka

25. 11. 2016

18:00 h

Cestovatelská přednáška – Peru

Kino Kyselka

3. 12. 2016

16:00 h

Vánoční trhy
Rozsvěcení Vánočního stromku

Areál ZŠ Kyselka

4. 12. 2016

15:00 h

Mikulášská nadílka pro děti

Kino Kyselka

10. 12. 2016

20:00 h

Mikulášská zábava

Restaurace Na Špici

12. 12. 2016

12:00 h

Posezení se seniory

Restaurace Na Špici

27. 12. 2016

18:00 h

Roháči z Lokte

Kostel sv. Václava Radošov

29. 12. 2016

18:00 h

Vánoční promítání

Kino Kyselka

1. 1. 2017

11:00 h

Novoroční výšlap na rozhlednu Bučina

Pošta Kyselka - Bučina

13. 1. 2017

19:30 h

Zátiší s loutnou
Divadelní představení

Kino Kyselka

10. 2. 2017

19:30 h

S tvojí dcerou ne
Divadelní představení

Kino Kyselka

Z HISTORIE OBCE
Budova dnešního kina (Trinkhalle), nebyla jedinou
stavbou ve firmě Mattoni, která byla po rozebrání
postavena na jiném místě a po té sloužila k jinému účelu.
Vraťme se však do roku 1884, tedy do doby největšího
rozvoje lázní Kyselka.
Mimo stálého zvyšování
produkce a exportu minerální vody se zvyšoval i počet
lázeňských hostů. Kyselka byla také vítaným
a oblíbeným výletním místem lázeňských hostů,
ubytovaných v Karlových Varech. Bylo tedy nanejvýš
potřebné zajistit kulturní vyžití návštěvníků lázní.
V roce 1884 bylo tedy rozhodnuto o výstavbě hudebního
sálu. Jeho podoba je zachycena na výřezu návrhu
neznámého autora. (obr. 1) Návrh byl totiž seříznut tak,
že bylo odstraněno jméno autora i letopočet. Ten však
lze odvodit z fotografie č. 2 , která je pořízena na
počátku stavby. Na rubu je datována letopočtem 1885.
Jako místo bylo vybráno nádvoří mezi lázeňskou
restaurací a zámečkem. Fotografie č. 3 je také z roku 1885, ale s již hotovou
stavbou. Na originálním popisku je u č. 1 napsáno "lázeňská restaurace
Zwetbau No. 50. Zwetbau je dnešní Svatobor, na jehož katastrálním území
byla stavba postavena. Dvojka je pak divadelní sál. Na dokumentech nebo
fotografiích bylo používáno pojmenování jak hudební tak i divadelní sál.
Fotografie č. 4 nám ukazuje interiér hudebního sálu. Pro zajímavost - na
obraze v pozadí je portrét MUDra Hanse Chiari, profesora anatomie
a patologa. Na levé stěně je na zadním obraze portrét Dra. Bernarda Adlera,
státního fysika z Chebu, zakladatele a lázeňského lékaře Františkových Lázní.
Na předním je pak portrét Dra. Hanse Nehra, lékaře v Teplé, zakladatele
a prvního lékaře v Mariánských Lázních. O osudu bohatého interiéru
hudebního sálu se zmíním v následujícím čísle Kyselského zpravodaje.
Poměrně zajímavá je fotografie č. 5. pořízená od řeky Ohře. Zcela vlevo je na
ní lázeňská kolonáda. Vpravo hudební sál a uprostřed pánské toalety.
Množství lidí na fotografii nasvědčuje, jak hojně byla Kyselka v té době
navštěvována. Hudební sál byl provozován až do roku 1907. Tedy do doby,
než byla v parku postavena Pitná hala. Tím ovšem osud této budovy nekončí.
O tom také až v příštím čísle Kyselského zpravodaje.
Ferdinand Holly

ZŠ KYSELKA – MODERNIZACE ELEKTROINSTALACE - 1. ETAPA
hlavní části budovy školy. Projektová
dokumentace je zpracována tak, aby
se dalo postupovat po jednotlivých
etapách. Vše bude záviset na
finančních možnostech, případně na
dotačních příležitostech.
Zhotovitelem byla firma ICS systémy s.r.o. – Karlovy Vary,
vybraná na základě výběrového
řízení.
Celkové
náklady
akce
činily
1 432 863 Kč, z toho 150 000 Kč bylo
hrazeno z příspěvku Karlovarského
kraje.

0

Aleš Labík

Modernizace elektroinstalace ZŠ
Kyselka byla v letošním roce
rozhodně nejvýznamnější investiční
akcí. Započali jsme tak první etapu
velmi náročné, avšak rozhodně nutné
modernizace elektroinstalace celé
budovy základní školy. První etapa se
týkala levé části budovy, ve které se
nacházejí prostory školní družiny,
knihovny a kabinetu, serverovny
a také prostory v podzemním podlaží.
Jednalo se o rozvody elektroinstalace
včetně rozvodných skříní a jejich
vybavení, nové rozmístění zásuvek,
osvětlení jednotlivých místností
a chodeb, a to včetně nouzového
osvětlení. Součástí předmětu díla byly
dále rozvody slaboproudé technologie
včetně osazení koncových prvků EPS
(elektronický požární systém), PZTS

(poplachové zabezpečovací a tísňové
systémy), CCTV (kamerový systém),
VDT
(videotelefony)
a
STK
(strukturovaná
kabeláž).
Řídící
ústředny, resp. servery jednotlivých
technologických celků jsou umístěny
v serverovně v 2NP. Celý objekt je
nyní vybaven moderním kamerovým
systémem, u vchodu je zvonkové
tablo
videotelefonu,
bloková
klávesnice se čtěčkou, ovládání
elektromagn. zámku na dveřích
pomocí čipu, lokální detekce požáru,
nouzové osvětlení s vlastním zdrojem
a budova je pokryta wifi signálem.
Součástí zakázky byly finální úpravy
povrchů včetně výmalby a úklidu.
První etapa v sobě nese centrální
technické
zázemí
v serverovně,
připravené na budoucí rozšíření do

KYSELSKÉ KINO ZÍSKALO CENU
Na staroslavném Vyšehradě byl v sobotu
21. května slavnostně zahájen 8. ročník
národní putovní výstavy Má vlast cestami
proměn.
U této příležitosti byli vyhlášeni vítězové
Ceny publika slavnostního zahájení
loňského ročníku, vítězové celoročního
internetového hlasování a letos poprvé
Ceny
odborné
poroty,
vedené
renomovaným
architektem
Josefem
Pleskotem. Toto ocenění obdržely
příkladné,
řemeslně
velmi
dobře
provedené
proměny:
Boží
muka
a Zážitkový
park
Zeměráj
z Kovářova v Jihočeském kraji, Rodný
dům
Sigmunda
Freuda
Příbor
zMoravskoslezského kraje, Sloup se
sochou Madony ve Velké Vsi u Broumova
z Královéhradeckého kraje, Kino Kyselka
z Karlovarského kraje a tři proměny
z kraje Středočeského Kostel sv. Noe.
V takto obrovské konkurenci je to jistě
obrovský úspěch. Kino je skutečně
výjimečná budova a to, že jsme se dočkali
takovéhoto ocenění je zejména zásluhou
starosty pana Josefa Janáta, který již
bohužel není mezi námi, ale právě on
obnovu započal a já jsem velmi rád, že
i následující zastupitelé se snažili
v obnově pokračovat. Další dík patří
samozřejmě partnerům průběžné obnovy,
tedy Karlovarskému kraji a společnosti
Karlovarské minerální vody a. s.
Aleš Labík

OPRAVA VĚŽE KOSTELA SV. VÁCLAVA V RADOŠOVĚ
Práce na kostele sv. Václava
v Radošove jsou v plném proudu. Než
jsme se mohli pustit do samotné práce,
předcházelo tomu několik důležitých
úkonů, bez kterých bychom nemohli
žádat o finanční podporu. Prvním
krokem bylo zpracování dokumentace
a zmapování kritických míst. Ze všeho
nejdřív musela přijít na řadu oprava
krytiny střešní konstrukce věže, která
na první pohled vykazovala velkou
míru poškození. Po důkladných
průzkumech se bohužel zjistilo, že
rozsah poškození je větší, než se
očekávalo.

Bylo jasné, že nejen krytina a bednění,
ale i tesařské konstrukce bude nutné
z velké části vyměnit. A tak se i stalo.
Zinkové plechy držely na bednění jen
tak tak a samotné bednění se drobilo
pod rukama. Krov na tom nebyl o nic
lépe. Tesařské spoje byly z velké části
vyhnilé a napadené dřevokazným
hmyzem. Kovaný kříž zasazený ve
středovém trámu již téměř nedržel
a pravděpodobně by se časem
samovolně vyvrátil. Poslední oprava
kostela probíhala v 70. letech, což
dokazuje i nález vzkazu v láhvi od
piva, uložený v makovici věže, z roku
1969. Ke vzkazu se vrátím v jiném
článku. Je však jasné, že i v těchto
letech musel krov věže vykazovat
rozsáhlé poškození. Tehdejší doba
však opravám kostelů příliš nepřála

a finanční možnosti byly nejspíš
velmi omezené, proto došlo pouze
k částečnému vyztužení tesařských
konstrukcí ve formě příložek a vzpěr.
Takže z tohoto neblahého zjištění, že
se nebude jednat o jednoduchou
opravu, vyplynul jasný úkol, sehnat
maximum dotačních prostředků. To se
nám nakonec podařilo a na opravu
střechy a krovu věže jsme získali
150 tisíc korun od Karlovarského
kraje a 350 tisíc korun od Ministerstva
kultury z Havarijního programu.
Vzhledem k tomu, jak jsme bojovali
s termínem pro podání žádosti, kdy
bylo nutné doložit vše potřebné,
včetně uzavřené smlouvy o dílo a
rozpočtů, tak lze tento výsledek
považovat za úspěch. Rozběhly se
tedy práce na střeše, kterým
předcházela náročná výstavba lešení.
Vrchol věže je od země vzdálen
necelých 33 metrů a výška samotné
střechy věže je 9 metrů bez kříže.
Předpokládaný celkový náklad na
opravu střechy je cca 600 tisíc korun.

Logicky následovala snaha začít
opravné práce také na fasádě, protože
lešení stojí, a to znamená nemalou
úsporu nákladů. Následoval opět
kolotoč
zajištění
potřebné
dokumentace
k fasádě,
odborné
průzkumy, rozpočty, výběrové řízení,
a hlavně adekvátní žádost o další
finanční prostředky. I v tomto případě
jsme nakonec byli úspěšní, když jsme
požádali
Ministerstvo
kultury
o navýšení prostředků, a získali jsme
tak další podporu ve výši 300 tisíc
korun na opravu fasády. Pro přiznání
celé částky dotačních prostředků je
minimální spoluúčast obce 40 %.
V našem případě by se mělo jednat
o částku 209 tisíc korun.

Bez otálení jsme se tedy pustili i do
opravy fasády a nezbývá než si přát,
aby nám bylo také nakloněno počasí,
což je zejména pro nové omítky
a římsy velmi zásadní faktor.
Veškeré práce jsou pod přísným
dohledem památkářů a pracovní
postupy musí být vždy v souladu
s jejich doporučením. Z hlediska
historického se vracíme v čase do
doby po roce 1858, kdy byla v ose
štítového průčelí kostela přistavěna
průchozí, zvonicová věž, která byla
ukončena jehlancovitou střechou.
Původně gotický farní kostel sv.
Václava byl postaven v první polovině
14. století. První písemná zmínka

o kostele pochází z roku 1352. Kolem
kostela se původně rozkládal dnes již
zrušený hřbitov. Za husitských válek
byl kostel opuštěný a chátral. V době
kolem roku 1768 byl sešlý kostel sv.
Václava nahrazen pozdně barokní
novostavbou. Tříosé vstupní průčelí
bylo završeno zprohýbaným štítem,
loď kostela a presbytář byly kryté
sedlovou střechou, která vrcholila
mohutnou zvonicí vystavěnou nad
presbytářem. Součástí tohoto návratu
v čase je i navrácení původních tvarů
říms, které byly při opravách v 70.
letech poněkud nešetrně otesány na
jednodušší tvary. Stručně řečeno se
s tím tehdejší řemeslníci příliš
nepárali. Dnes je na tyto detaily
kladen vyšší důraz a obecně se
odvažuji říci, že si umění starých
řemeslníků opět vážíme. Současné
práce jsou prováděny tradičními
technologiemi. Římsy jsou tažené
vápennou maltou a štukovou omítkou,
kterou si mistr sám míchá z vhodných
písků a vápna.
Závěrem mohu jen říci, že i nadále zde
bude „práce jako na kostele“, nicméně
se velmi těším na příští vydání
zpravodaje, kde již budou fotografie
kostela o mnoho pozitivnější.
Aleš Labík

CO NÁM SEŽRALO KROV VĚŽE KOSTELA V RADOŠOVĚ ?
Tuto otázku nám se zájmem
zodpověděl náš známý kyselský
sběratel, entomolog a bezedný
zdroj cenných informací, pan
Ferdinand Holly: „To, co ty trámy
poškodilo, byl na 100 % xylofágní
tesařík s latinským jménem
Hylotrupes bajulus. Český název je
velice příhodný – tesařík krovový.
Jeho larva se v suchém dřevě
dokáže vyvíjet až 18 let. Trámy
vyžírá zevnitř, a tak je zjistitelný až
když se objeví výletové otvory imag.
Ve sbírce mám čtyři kusy.“
Děkujeme velmi za zajímavé
informace.
Aleš Labík

VZKAZ V LÁHVI !!
Při demontáži střešní krytiny
a zejména
„makovice“
jsme
netrpělivě očekávali, zdali tam
bude nějaký vzkaz. Od pamětníků
jsem měl zaručené informace, že se
do věže něco skutečně dávalo.
A nakonec jsme našli. Byla to láhev
od piva Dukát a v ní dva, dosti
poškozené, dopisy psané v roce
1969. První dopis byl psán ručně
a pravděpodobně
klempířem.
Druhý je psán na stroji za Římsko
katolický farní úřad v Radošově.
Podrobnosti
o
případných
konkrétních
jménech
autorů
zveřejníme až po zrestaurování
dokumentů. Oba dopisy mají však
jedno společné, a to jakýsi
povzdech nad politickým vývojem,
a to jak z pohledu řemeslníka, tak
z pohledu církve. Je zde zmiňován
nastolený komunistický režim
a popsány jsou nepříznivé události
z roku 1968. Více prozradíme
v příštím vydání zpravodaje.
Aleš Labík

VÁNOČNÍ KONCERT - 27. 12. 2016

Obec Kyselka vás srdečně zve na
vánoční koncert skupiny

Roháči z Lokte.
Koncert se koná dne

27. 12. 2016 od 18:00hodin
v kostele sv. Václava
v Radošově.
Zajištěno občerstvení.
Vstupné dobrovolné.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V NOVÉM KABÁTĚ
Již na sklonku loňského roku jsme
stáli před rozhodnutím, jak obnovit
stávající dětská hřiště, která již
nesplňovala bezpečnostní standardy.
Herní prvky u panelového domu
vybudovali vesměs rodiče zdejších
dětí, za což jim patřil velký dík. Herní
prvky (z roku 2004) v parku měly
kosterní dřevo značně narušené a bylo
doporučeno jejich odstranění. Obnova
musela jít jinou cestou. Na trhu jsou
zastoupeni přední světoví výrobci
dětských hřišť a své výrobky dodává
i mnoho
tuzemských
firem.
Kilogramy
katalogů,
prohlídka
realizací v regionu a zkušenosti jiných
investorů nás dovedly k rámcové
představě o budoucích herních
prvcích.

funkcemi se širokým spektrem aktivit.
Zpracovali jsme si rozpočty na
jednotlivé akce. Podali jsme i žádost
o dotaci z programu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR Podpora obnovy
a rozvoje venkova na obnovu
dětského hřiště v obecním parku.
Bohužel
jsme
nebyli
mezi
podpořenými, a tak jsme opět začali
počítat. Nakonec se nám podařilo
výběrovým řízením a větší pracovní
spoluúčastí ceny dostat výrazně dolů.
Po dalším jednání se zástupci KMV
a.s. nás potěšila jejich podpora ve
výši 150.000 Kč na každé hřiště.
Navíc jsme se rozhodli podpořit děti
naší mateřské školy vybudováním
jednoho
víceúčelového
herního
prvku. Dodavatelem herních prvků
byla česká firma TR Antoš s.r.o. dětská hřiště Turnov.

Hlavním požadavkem pro nás byla
bezpečnost
herních
prvků
a profesionalita provedení. Z praxe Celkový rozpočet na tři akce včetně
bylo jasné, že dáme přednost terénních úprav byl 855.000 Kč.
centrálním prvkům s různými herními Výběrovým řízením, zajištěním

terénních úprav
v režii
obce,
zapojením místních lidí do montáže
a instalace prvků se podařilo celkovou
investici pořídit za 691.460 Kč.
Výrazná podpora společnosti KMV
a.s. (300.000 Kč) pak znamenala
celkové náklady obce 391.460 Kč.

byly nainstalovány za tři dny.
Největší radost byla vidět na dětech.
Musely překonat netrpělivost, kterou
zavinila třítýdenní technologická
přestávka, kdy zasychal beton.
Přejeme příjemné a bezpečné
prožitky.

Průběh prací mohl sledovat každý
obyvatel obce. Všechny herní prvky

Vladimír Zicha

KOSATEC SIBIŘSKÝ (IRIS SIBIRICA)
Kosatec sibiřský (Iris sibirica), je vytrvalá, až 120
cm vysoká bylina. Má přízemní, úzké a dlouhé listy.
Květy jsou světle až tmavě modrofialové, se
světlejší, tmavě žilkovanou vnitřní částí. Kvete
během května a června.
Typickým stanovištěm jsou vlhké až mokřadní
louky, které bývají většinou v jarním období
zaplavovány a jsou nesekané či jinak udržované.
Rozšířen je v Evropě a v mírných oblastech Asie.
V České republice roste vzácně a roztroušeně.
Kdysi býval v přírodě hojnější. Na jeho úbytek
mělo vliv odvodňování jeho stanovišť. Na
chráněných územích a v rezervacích je však
poměrně hojný.
Celkem velké porosty kosatce sibiřského jsou
v okolí karlovarského letiště. Kyselce nejblíže je
jeho výskyt ve Vojenském výcvikovém prostoru
nad bývalou obcí Zakšov. Odtud také pochází
pořízená fotografie.
Kosatec sibiřský patří k chráněným druhům,
zaneseným v Červeném seznamu jako druh silně
ohrožený.
Ferdinand Holly

MUZEUM MATTONI

SLAVNOSTNÍ KŘEST TŘETÍHO VYDÁNÍ KNIHY „DRAVEC MATTONI“
V Muzeu Mattoni bylo 13. září slavnostně pokřtěno třetí vydání knihy Dravec
Mattoni. Kniha byla předlouhou pro seriál České televize „Já Mattoni“. Dílo
autorů Bohuslava Machka a Marie Dolejší z nedalekých Vojkovic je velice
úspěšné. Publikace vznikla za podpory Karlovarského kraje a společnosti
Karlovarské minerální vody a.s.

Křtu se účastnil mladý herec Jáchym Novotná, který si zahrál v seriálu mladého
Mattoniho. Pan Miroslav Morávek zastupující nakladatelství Koniáš knihu
pokřtil společně se zástupci Karlovarského kraje, města Karlovy Vary
a společnosti KMV a.s.
Třetí vydání je téměř totožné s předchozím, došlo ovšem k dokonalejším
korekturám, má pevnou vazbu a přibyly ilustrace.
Aleš Labík

VLS SLAVNOSTNĚ ZNOVUOTEVŘELY MATTONIHO ROZHLEDNU NAD KYSELKOU
Tradiční akce karlovarské divize VLS se pro letošek stala honosnou předehrou k dalšímu
slavnostnímu okamžiku, kterým bylo znovuotevření rozhledny na Bučinském vrchu.
Úvodního slova se ujali ředitel divize Karlovy Vary Milan Suk a vedoucí kanceláře ředitele
VLS Rostislav Souček. Poté se již účastníci spolu s místními starosty a přednostou VÚ
Hradiště podplukovníkem Petrem Vašíčkem zaposlouchali do vystoupení trubačských
souborů Doupovských Slivoňů a Trubačů z Kladské a shlédli pasování úspěšných lovců.
Poté již byla slavnostně přestřižena páska za asistence Jarmily Boškové, starostky
Doupovského Hradiště, kam rozhledna katastrálně spadá, i starosty Kyselky Aleše Labíka.
Kamennou vyhlídkovou věž nad údolím řeky Ohře nedaleko Lázní Kyselka nechal postavit
koncem 19. století Heinrich Mattoni. S úpadkem blízkých lázní po II. světové válce však
jedna z nejstarších rozhleden v Česku postupně chátrala a výhled z její koruny postupně zakryl
okolní lesní porost.
Její rekonstrukci Vojenské lesy a statky, které hospodaří ve vojenském újezdu Hradiště,
zahájily již v letech 2002 a 2003 částečnou revitalizací, která zabránila další devastaci
vyhlídkové věže. V letošním roce pak proběhla kompletní rekonstrukce, která rozhlednu
přiblížila jejímu původnímu stavu. Bučina se dočkala nové střechy, bylo kompletně obnoveno
zdivo a došlo k zajištění statické stability celé konstrukce.
Na střeše stavby přibyly solární panely, zdroj LED osvětlení, díky kterému je silueta Bučiny
patrná daleko do kraje i po setmění. Lesníci VLS navíc v jejím okolí provedli úpravy lesního
porostu a terénu, které otevřely návštěvníkům výhled do okolí.
"Náklady opravu si vyžádaly na 800 tisíc korun, investici umožnily mimo jiné rekordní
hospodářské výsledky podniku v minulých letech," informoval ředitel karlovarské divize
VLS Milan Suk. Podle něj v blízkosti vyhlídkové věže VLS ještě v nejbližší době umístí nové
posezení a informační tabule.
„Obyvatelé Kyselky na věž nezapomněli. Každoroční novoroční výšlap k ní jsme organizovali
už v dobách, kdy byla v žalostném stavu. Tentokrát to bude poprvé, kdy bude v důstojném
kabátku. Jsem rád, že se takovéto věci daří. Opravdu je to skvělé,“ nezakrývá radost starosta
Kyselky Aleš Labík.
Kamennou rozhlednu nechal vystavět kolem roku 1880 tehdejší majitel zdejších lázní
Heinrich Mattoni v severozápadním svahu vrchu Bučina (Buchkoppe, 581,9 m n. m.) v
nadmořské výšce 562 m n. m. asi 500 m jihovýchodně nad obcí Kyselka (GießhübelSauerbrunn). Idylické výletní místo s neopakovatelnou lesnatou krajinou, přesně zapadlo do
konceptu nově vzniklého fenoménu romantismu - lázeňské turistiky. Nová vyhlídková věž se
stala součástí lázeňského parku s lesními promenádními cestami, odpočinkovými sedátky,
altány a vyhlídkovými místy, který se rozkládal ve svahu nad kolonádou Ottova pramene. Po
druhé světové válce začala stavba s úpadkem lázní chátrat. V 1953 byla vyhlídková věž
územně začleněna do nově vzniklého vojenského újezdu Hradiště. Veřejnosti nepřístupná
rozhledna sloužila následně armádě jako vojenská pozorovatelna. V sedmdesátých
vyhlídkový objekt byl opět zpřístupněn veřejnosti, ale koncem 20.stol byla již věž ve špatném
technickém stavu, který způsobila zatékající voda a objektu se tehdy mluvilo jako
o nejzchátralejší rozhledně v České republice.
„Věříme, že si všichni návštěvníci budou rozhledny vážit tak jako my a ta nám v novém kabátě,
bude sloužit po dlouhá léta“ uvedl při slavnostní chvíli ředitel divize Karlovy Vary Milan
Suk.
Tisková zpráva – Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
www.vls.cz

VÝTAH Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
BŘEZEN 2016
Usnesení č. 3/3/2016 Žádost o koupi pozemku p. č.
1233/1 v k. ú. Kyselka
ZO souhlasilo s prodejem pozemku p. č. 1233/1 v k. ú.
Kyselka o celkové výměře 2 097 m2 přímému žadateli za
sníženou cenu 75,- Kč/m2. Důvodem snížení ceny je příkrá
svažitost terénu a nevyužitelnost pozemku pro obec
Kyselka. Záměr prodeje byl zveřejněn v souladu s § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Usnesení č. 4/3/2016 Žádost o koupi pozemku p. č. 448
v k. ú. Nová Kyselka
ZO souhlasilo s prodejem pozemku p. č. 448/1 v k. ú. Nová
Kyselka o celkové výměře 2 258 m2 přímému žadateli za
cenu 75,- Kč/m2, dle platného ceníku, kdy se jedná
o dokoupení pozemku k rodinnému domu. Záměr prodeje
byl zveřejněn v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích.
Usnesení č. 5/3/2016
Výběr zhotovitele zakázky
malého rozsahu „Obnova dětského hřiště v obecním
parku“
ZO souhlasí s výběrem zhotovitele Antoš s.r.o., Na Perchtě
1631, 511 01 Turnov, IČ: 48152587, který předložil
nejvýhodnější nabídku na zhotovení akce „Obnova
dětského hřiště v obecním parku" ve výši 271 697,- Kč
včetně DPH.
Usnesení č. 6/3/2016
Výběr zhotovitele zakázky
malého rozsahu „Údržba zeleně v obci Kyselka 2016“

z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Kyselka.
Žádost SK Kyselka o snížení plateb za užívání
tělocvičny
ZO projednalo doručenou žádost o snížení případně úplné
zrušení úhrady za tělocvičnu pro účely SK Kyselka.
Ředitelka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka
poskytla ZO vysvětlení, že již v této době mají mladší žáci
a dorost pronájem tělocvičny zdarma. Další slevu pro
dospělé hráče již nelze poskytnout. ZO dále uvádí, že
stanovené ceny jsou plně v gesci příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Kyselka. ZO bere na vědomí
Usnesení č. 6/4/2016
Rozdělení
hospodářského
výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka za
rok 2015
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby hospodářský výsledek
z hlavní činnosti ve výši 182 351,92 Kč příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Kyselka k 31. 12. 2015, byl v souladu
s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, převeden do rezervního fondu v
částce 92 351,92 Kč a do fondu odměn v částce 90 000,Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši
71 821,- Kč bude v plné výši převeden do rezervního
fondu.
Kontrola finančního výboru u příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Kyselka

ZO souhlasí s výběrem zhotovitele Vladimír Zicha, IČ:
69275114 a Blanka Zichová, IČ: 86933809, Radošov 151,
362 72 Kyselka, kteří předložili nejvýhodnější nabídku na
zhotovení akce „Údržba zeleně v obci Kyselka 2016“ ve
výši 261 630,- Kč včetně DPH.

Předseda finančního výboru předložil zápis z kontroly
provedené u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka.
Předmětem kontroly bylo přezkoumání Výroční zprávy
o hospodaření za rok 2015, rozbor hospodaření, kontrola
účtů a namátková kontrola vybraných dokladů. Finanční
výbor neshledal žádné závažné nedostatky. ZO bere na
vědomí

Usnesení č. 9/3/2016 Modernizace elektroinstalace ZŠ
Kyselka - odborná učebna školní dílny

Usnesení č. 8/4/2016
muzea Mattoni

ZO souhlasí s čerpáním finančních prostředků z rezervního
fondu PO ZŠ a MŠ Kyselka ve výši 70 550,- Kč za účelem
modernizace elektroinstalace učebny školních dílen.

ZO souhlasí se zapůjčení historické vázy z lázeňského
parku
v obci
Kyselka,
zhotovené
společností
Vileroy&Bosch a restaurované v roce 2010, za účelem
muzejní expozice v objektu Muzea Mattoni v Kyselce.
Podmínkou zapůjčení je uzavření smlouvy o výpůjčce.

Usnesení č. 12/3/2016 Schválení hospodářského
výsledku z hlavní činnosti příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Kyselka za rok 2015

Zapůjčení historické vázy do

územní řízení s výstavbou MVE Radošov, jez Radošov
levý břeh, společnosti EnerUm a.s., K Přívozu 125, 413 01
Dobříň, IČO:28709837, s platností pěti let. Náklady na
změnu Územního plánu ponese společnost EnerUm a.s.,
Dobříň.
Usnesení č. 8/5/2016
Výběr zhotovitele zakázky
malého rozsahu „Obnova dětského hřiště
u panelových domů"
ZO souhlasí s výběrem zhotovitele Antoš s.r.o., Na Perchtě
1631, 511 01 Turnov, IČ: 48152587, který předložil
nejvýhodnější nabídku na zhotovení akce „Obnova
dětského hřiště u panelových domů" ve výši 290 642,- Kč
včetně DPH.
Správa majetku obce převedeného v rámci
optimalizace vojenského újezdu
ZO projednalo správu majetku převedeného do vlastnictví
obce v rámci optimalizace vojenského újezdu provedené
v souladu se zákonem č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského
újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů,
o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů. ZO
ukládá starostovi připravit podklady pro aktualizace
nájemních smluv, týkajících se převedeného majetku. ZO
bere na vědomí
Usnesení č. 11/5/2016 Žaloba společnosti EPK o.p.s za
neuhrazené přeplatky
ZO souhlasí s podáním žaloby na společnost Energie pod
kontrolou, o.p.s., Brněnská 3883/48, Hodonín, IČO:
29283272 z důvodu dlužných přeplatků na uhrazených
a vyúčtovaných zálohách vůči Obci Kyselka a příspěvkové
organizaci Základní a mateřská škola Kyselka.
ČERVEN 2016
Usnesení č. 4/6/2016 Závěrečný účet obce za rok 2015
ZO schvaluje závěrečný účet obce Kyselka za rok 2015
v předloženém znění včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Kyselka a příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Kyselka bez výhrad. Závěrečný účet
je přílohou č. 1 zápisu.
Usnesení č. 5/6/2016 ZO schvaluje účetní závěrku obce
Kyselka za rok 2015 bez výhrad.

Usnesení č. 9/4/2016
KSM 2006 s.r.o. - dodatek č. 4
ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního
práva

Usnesení č. 6/6/2016 ZO schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka za rok 2015 bez
výhrad.

Usnesení č. 13/3/2016 Schválení HV z doplňkové
činnosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kyselka za
rok 2015

ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke kupní smlouvě
o zřízení předkupního práva s KSM s.r.o., v předloženém
znění, který řeší narovnání majetkoprávních vztahů
a zřízení věcného břemene pojezdu a chůze.

Usnesení č. 9/6/2016 a č. 10/6/2016 kostel sv. Václava
Radošov - Obnova krovu a střechy věže

ZO souhlasí s HV z doplňkové činnosti příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Kyselka za rok 2015 ve výši 71 821,Kč.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Kyselka za rok 2015

ZO souhlasí s HV z hlavní činnosti příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Kyselka za rok 2015 ve výši 182 351,92 Kč.

Usnesení č. 14/3/2016 Přerozdělení pozemků p. č. 908/5
a 908/33 v k. ú. Radošov u Kyselky
ZO souhlasí s přerozdělením pozemků p. č. 908/5 a 908/33
v k. ú. Radošov u Kyselky z důvodu nevhodně uložených
inženýrských sítí a snahy o zajištění vyhovujícího tvaru
a rozložení pozemků.
DUBEN 2016
Usnesení č. 3/4/2016
Výběr zhotovitele zakázky
malého rozsahu „Oprava povrchu místní komunikace
- velkoplošná výsprava prostranství u kostela sv.
Václava v Radošově“
ZO akceptuje výsledky výběrového řízení, kdy
nejvýhodnější nabídku předložila společnost ALGON a.s.,
Ringhofferova 1/115, Praha 5 ve výši 1 045 089,32 Kč. ZO
dále rozhodlo, že investiční akce nebude realizována z
důvodu nezískání dotačních prostředku z MMR ČR.
Usnesení č. 4/4/2016
Výběr zhotovitele zakázky
malého rozsahu „Základní škola Kyselka –
modernizace elektroinstalace 1. etapa“
ZO souhlasí s výběrem zhotovitele ICS- systém s.r.o.,
Hory 106, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 25225049, který
předložil nejvýhodnější nabídku na zhotovení akce
„Základní
škola
Kyselka
–
modernizace
elektroinstalace 1. etapa“ ve výši 1 391 027,58 Kč včetně
DPH. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 5/4/2016
Pořízení úklidového stroje pro
tělocvičnu ZŠ a MŠ Kyselka - výběr dodavatele
ZO souhlasí s pořízením úklidového stroje pro účely úklidu
sportovního povrchu tělocvičny ZŠ a MŠ Kyselka v ceně
65 641,-Kč. ZO dále souhlasí s čerpáním finančních
prostředků, na pořízení uvedeného úklidového stroje,

Starosta seznámil ZO se Zprávou o výsledcích
přezkoumání hospodaření Obce Kyselka za rok 2015 na
základě kontroly KÚKK. Kontrolou nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky. ZO bere na vědomí
Usnesení č. 11/4/2016 Finanční dar od společnosti KMV
a.s.
ZO souhlasí s přijmutím finančního daru ve výši 150 000,Kč od společnosti Karlovarské minerální vody a.s., Horova
3, 360 01 Karlovy Vary, na obnovu dětského hřiště
u panelových domů v obci Kyselka.
Usnesení č. 12/4/2016 ZO souhlasí s přijmutím finančního
daru ve výši 150 000,-Kč od společnosti Karlovarské
minerální vody a.s., Horova 3, 360 01 Karlovy Vary, na
obnovu dětského hřiště v obecním parku u kina v obci
Kyselka.
KVĚTEN 2016
Usnesení č. 5/5/2016
Žádost o souhlasné stanovisko
obce Kyselka pro územní řízení s výstavbou MVE
Dubina levý břeh
ZO vydává souhlasné stanovisko pro územní řízení
s výstavbou MVE Dubina levý břeh společnosti EnerUm,
a.s., K Přívozu 125, 413 01 Dobříň, IČO:28709837. Záměr
je v souladu s platným Územním plánem obce Kyselka.
Usnesení č. 6/5/2016 Žádost o souhlasné stanovisko
obce Kyselka pro územní řízení s výstavbou MVE
Radošov levý břeh a o souhlasné stanovisko ke změně
územního plánu k parc. č. 538/1 a 538/3 v katastrálním
území Radošov u Kyselky k výstavbě MVE
ZO schvaluje pořízení změny ÚP obce Kyselka
k pozemkům p. č. 538/1 a 538/3 v k. ú. Radošov u Kyselky
pro účely výstavby malé vodní elektrárny. Po provedení
změny ÚP vejde v platnost souhlasné stanovisko ZO pro

ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na obnovu krovu
a střechy věže, dodávku a montáž tesařských konstrukcí
a montáži nové střešní krytiny v objektu kostela sv.
Václava v Radošově, se společností DOHA CZ s.r.o.,
Jugoslávská 1706/3, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29107571
ve výši 377 230,-Kč včetně DPH a 219 789,-Kč včetně
DPH. Práce budou prováděny v rámci finanční podpory
z programu HAVARIJNÍ PROGRAM Ministerstva
kultury ČR a podpory z rozpočtu Karlovarského kraje pro
rok 2016 na obnovu a využití kulturních památek,
památkově hodnotných objektů a movitých věcí – odboru
kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu.
Kamenná zídka u kostela sv. Václava v Radošově
Starosta podal informace o aktuálním stavu opravy
kamenné zídky u kostela sv. Václava v Radošově, kdy
uvedl, že probíhá jednání s odborem památkové péče
Magistrátu města Karlovy Vary ohledně doporučeného
způsobu provedení. ZO bere na vědomí
Výzva k vrácení pozemků Státnímu pozemkovému
úřadu
Starosta informoval ZO o aktuálním vývoji jednání se
Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) ohledně požadavku
vrácení pozemků na základě Výzvy ve smyslu § 22 odst.
16 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Jelikož SPÚ stále trvá na svém
požadavku, tedy vrácení pozemků původně převedených
v roce 2004 do vlastnictví obce Kyselka, starosta vydal
pokyn právním zástupcům obce, aby bylo v jednání
pokračováno a to i v případě nutnosti rozhodnutí soudu.
ZO bere na vědomí
ČERVENEC 2016
Usnesení č. 4/7/2016 Prodej části pozemku p. č. 297/2
v k. ú. Nová Kyselka
ZO souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 297/2 v k. ú.
Nová Kyselka o výměře 992 m2 dle platného ceníku, tedy
150,-Kč/m2. Celková prodejní cena činní 148 800,- Kč.

Rozdělení pozemku bude provedeno na základě
geometrického plánu a souhlasného stanoviska Stavebného
úřadu v Kyselce. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na
úřední desce a jiný zájemce se nepřihlásil.
Usnesení č. 7/7/2016
Dotace
z
rozpočtu
Karlovarského kraje na věcné vybavení pro JSDH
Kyselka
ZO
souhlasí
s poskytnutím
dotace
z rozpočtu
Karlovarského kraje na věcné vybavení pro potřeby JSDH
Kyselka ve výši 125 548,-Kč. Poskytnutí je podmíněno
minimální spoluúčastní obce Kyselka ve výši 20%
z celkové částky. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy
a nákupem věcného vybavení v souladu s předloženou
smlouvou.
Usnesení č. 8/7/2016
úpravy OÚ Kyselka

Projektové práce na stavební

ZO souhlasí se zpracováním projektových dokumentací
v úrovni DPS (dokumentace provedení stavby) včetně
výkazů výměr a rozpočtů na stavební úpravy budovy
Obecního úřadu v Kyselce. Termín dokončení DPS je
plánován do 30. 9. 2016.
Usnesení č. 9/7/2016
Kyselka

Odměny pro členy SDH

ZO souhlasí s poskytnutím finančních odměn členům
sboru dobrovolných hasičů dle předloženého výkazu
činnosti.
Zabezpečení dřevěného mostu v Radošově
Starosta seznámil ZO s plánovaným postupem prací. ZO
pověřilo starostu obce k zajištění potřebných povolení pro
zahájení prací.
ZO bere na vědomí
Usnesení č. 10/7/2016 Žádost ZŠ a MŠ Kyselka
o čerpání z investičního fondu
ZO souhlasí s čerpáním finančních prostředků příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Kyselka z investičního fondu na
práce: rekonstrukce elektroinstalace na dívčích toaletách
ve výši 28 200,- Kč, zhotovení obkladů a dlažby na dívčích
toaletách ve výši 55 576,-Kč, výměna toalet ve výši
38 870,-Kč.
SRPEN 2016
Kontrolní výbor – výsledky kontroly
Předsedkyně kontrolního výboru přednesla zprávu
o provedené kontrole na OÚ v Kyselce dne 27. 7. 2016.
Předmětem kontroly bylo prověření úhrad poplatků
a čerpání sociálního fondu. Kontrolní výbor neshledal
žádné nedostatky a předal starostovi zápis z kontroly.
Usnesení č. 4/8/2016 Vyhlášení veřejné soutěže na
prodej pozemků 908/5 a 908/42 v k.ú. Radošov u
Kyselky
ZO souhlasí s vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější
nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření kupní
smlouvy o koupi pozemků ve vlastnictví obce Kyselka.
Konkrétně se jedná o pozemky p. č. 908/5 a 908/42 v k. ú.
Radošov u Kyselky. Registrace do soutěže bude probíhat
do 30. 9. 2016 a lhůta pro podání nabídek je stanovena ke
dni 6. 10. 2016.

Nabídky budou podávané výhradně osobně formou
nabídek v licitaci konané v místě obecního kina v Kyselce,
Kyselka 33, dne 6.10.2016.
Ukončení nájmu obecního bytu v č. p. 178 Radošov
u Kyselky
ZO projednalo žádost nájemce bytové jednotky č. 178/2, ve
vlastnictví obce Kyselka, v budově č. p. 178 Radošov
u Kyselky, kdy žádá o ukončení nájmu. ZO souhlasí
s ukončením nájmu. Záměr pronájmu bytové jednotky č.
178/2 bude zveřejněn a o nejvhodnějším nájemci bude
rozhodnuto na jednání ZO. Vhodní uchazeči o byt budou
pro jednání zastupitelstva obce vybírání podle kritérií, které
byly schváleny na 7. zasedání zastupitelstvu obce ze dne
1. 7. 2015 usnesením č. 5/7/2015.
Usnesení č. 5/8/2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
akci „Základní škola Kyselka – modernizace
elektroinstalace - 1. etapa“
ZO souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
„Základní škola Kyselka – modernizace elektroinstalace 1. etapa“, uzavřené se zhotovitelem ICS – systémy s.r.o.,
Hory 106, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 25225049. Předmětem
dodatku je navýšení ceny díla o vícepráce a méněpráce ve
výši 34 574,74 Kč a upřesnění záručních podmínek.
Usnesení č. 6/8/2016 Malá vodní elektrárna – jez
Dubina – zahájení územního řízení
ZO souhlasí se způsobem provedení a umístěním stavby
„Malá vodní elektrárna – jez Dubina, na levém břehu Ohře
km 162,62, nový klapkový jez s pohyblivou hradící
konstrukcí, rybí přechod, vodácká propust na pozemku p.
č. st. 85 a p. č. 442/1, 442/4, 351, 349 v k. ú. Nová Kyselka,
pozemku p. č. 1235 v k. ú. Kyselka, dle předložené
dokumentace pro územní řízení č. př. C.3 z 07/2016.
Usnesení č. 7/8/2016 Smlouva o zřízení věcného
břemene na stavbu „Radošov, chatová oblast - levý
břeh, kNN“
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 561/1, 565/5,
1243/5 a 1263/2 v k. ú. Radošov u Kyselky ve vlastnictví
obce Kyselka. Předmětem smlouvy je zřízení umístění
a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového
vedení NN. Na straně oprávněné“ je společnost ČEZ
Distribuce, a.s. , Děčín, IČ:24729035.
Usnesení č. 8/8/2016 Darovací smlouva – Kyselské
slavnosti 2016
ZO souhlasí s přijetím finančního daru od společnosti
KMV a.s., Horova 3, Karlovy Vary, IČ:14706725,ve výši
85 000,-Kč, pro účely pořádání kulturně-společenské akce
spojené s informační osvětou o obnově památkově
chráněných nemovitostí v obci Kyselce pod názvem
„Kyselské slavnosti 2016“, kterou pořádala obec Kyselka
v termínu 28. května 2016.
Usnesení č. 9/8/2016 Žádost ZŠ a MŠ Kyselka
o čerpání finančních prostředků z investičního fondu
ZO
souhlasí
s čerpáním finančních
prostředků
z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Kyselka v celkové výši 75 470,-Kč za účelem rekonstrukce
obvodových stěn a podlahy školní kuchyně.

ZÁŘÍ 2016
Usnesení č. 3/9/2016
Výběr vhodného nájemce
obecního bytu v č. p. 178 Radošov u Kyselky
ZO souhlasilo s přidělením bytové jednotky č.178/2
v budově č. p. 178 Radošov u Kyselky, Výběr vhodného
nájemce proběhl v souladu s usnesení ZO č. 5/7/2015 ze
dne 1. 7. 2015. Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn.
Usnesení č. 5/9/2016
Žádost o souhlasné stanovisko
ke stavbě rekreačního domu na pozemku p. č. 788/28
v k. ú. Radošov u Kyselky
ZO souhlasilo se stavbou rekreačního domu na pozemku p.
č. 788/28 v k. ú. Radošov u Kyselky dle předložené
dokumentace.
Usnesení č. 7/9/2016 Obecně závazná vyhláška č.1/2016
– Požární řád obce Kyselka
ZO souhlasilo s vydáním Obecně závazné vyhlášky č.
1/2016 – Požární řád obce Kyselka dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 8/9/2016 a Usnesení č. 9/9/2016 Dodatek ke
smlouvě se společností Energie Pro s.r.o.
ZO souhlasilo s uzavřením předloženého dodatku č.
100/1/595 a 200/1/595 mezi společností Energie Pro s.r.o.,
U Sluncové 666/12, Praha – Karlín, IČO: 24701921 a PO
ZŠ a MŠ Kyselka, IČO: 75006529, a s uzavřením
předloženého dodatku č. 100/1/595 a 200/1/595 mezi
společností Energie Pro s.r.o., U Sluncové 666/12, Praha –
Karlín, IČO: 24701921 a obcí Kyselka.
Usnesení č. 10/9/2016 Opravy místních komunikací
ZO souhlasilo s opravou komunikací vybraných lokalit
před obecním úřadem v Kyselce, v areálu ZŠ a MŠ
Kyselka a část komunikace k DOZP Radošov.
Usnesení č. 11/9/2016 Oprava fasády věže kostela sv.
Václava v Radošově
ZO souhlasilo s realizací první etapy opravy fasády věže
kostela sv. Václava v Radošově. ZO pověřuje starostu
uzavřením smlouvy o dílo se společností Stavební investice
a rekonstrukce, Klášterec nad Ohří, IČO: 61324485.
Rozsah prací a s tím související náklady budou s ohledem
na již vybudované lešení, adekvátně poníženy.
Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce
Kyselka za rok 2016
Starosta předložil Zprávu o dílčím přezkoumání
hospodaření obce Kyselka za rok 2016, kde bylo
konstatováno, že hospodaření probíhá bez závad a nebyly
shledány žádné nedostatky.
Požadavek na změnu režimu svícení pouliční lampy
v areálu ZŠ a MŠ Kyselka
ZO projednalo žádost na změnu režimu svícení pouliční
lampy v areálu ZŠ a MŠ Kyselka situované v blízkosti
vstupu do obydlí.
Žádost o opravu místní komunikace v Radošově
směrem k jezu
ZO projednalo žádost o opravu části místní komunikace
v Radošově směrem k jezu, kdy zejména v oblasti sjezdu
z krajské komunikace vykazuje výrazné nerovnosti a může
v budoucnu způsobovat nevyhovující průjezdnost.

Kompletní usnesení jsou k nahlédnutí na elektronické úřední desce obce
V listopadu 2016 byly spuštěny nové webové stránky obce Kyselka

ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE

Tisková zpráva
MAS Krušné hory, o.p.s. se společně s krajskou sítí místních akčních skupin
a v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“ zapojila do
akce Čištění řeky Ohře 2016, která si kladla za cíl vyčistit břehy a tok řeky od
odpadků a ostatního nepořádku. Akce se uskutečnila v sobotu 16. 4. 2016
a zapojilo se do ní mnoho dobrovolníků. Úsek od Karlových Varů až po Stráž
nad Ohří, byl rozdělen na několik menších částí, do jejichž úklidu a jeho
organizace se velmi aktivně zapojily všechny obce podél řeky. Celý úsek řeky je
dlouhý 32,8 km.
Počty zapojených dobrovolníků a objem posbíraného odpadu:
Karlovy Vary – 58 dobrovolníků, 3000 Kg odpadu
Dalovice – 22 dobrovolníků, 40 pytlů odpadu
Sadov – 15 dobrovolníků, 20 pytlů odpadu, 5 objemnějších věcí
Kyselka – 38 dobrovolníků, 90 pytlů odpadu
Velichov – 57 dobrovolníků, 15 pneumatik, 75 pytlů odpadu
Vojkovice – 14 dobrovolníků, 40 pytlů odpadu
Stráž nad Ohří – 29 dobrovolníků, 45 pytlů odpadu
Povodí Ohře, s. p. - provoz Otovice odvezl na skládku celkem 8,03 t odpadu,
2 auta pneumatik. Obec Stráž nad Ohří si odpad vytřídila sama ve svém
sběrném dvoře cca 0,5 t.
Velice děkujeme starostům obcí Dalovice, Sadov, Kyselka, Velichov, Stráž nad
Ohří, Vojkovice, že se aktivně zapojili do organizace úklidu na svém území. Dále
bychom chtěli poděkovat za pomoc půjčovnám lodí Leština, Maskáč a Rafting
Ohře a v neposlední řadě také všem dobrovolníkům, kteří i přes nepříznivé počasí
dorazili. Velké poděkování patří také sponzorům. Finančně na zajištění akce
přispělo Město Ostrov a obce Nové Hamry, Děpoltovice a Otovice. Pitný režim
pomohly dodržet Karlovarské minerální vody, a.s. a o plné žaludky se postaraly
firmy Maso Pelant, Maso-uzeniny Prima, Svatošky, Dětský ráj, Hospoda U Lípy.
Ochrannými prostředky, pytli na odpadky a kontejnery na svém území přispělo
Město Karlovy Vary. Svoz odpadů a ochranné prostředky a pytle na odpadky pro
zbytek úseku zajistilo Povodí Ohře, s. p.
Akce se konala v rámci celorepublikové iniciativy – Ukliďme svět! Ukliďme
Česko! Jelikož jsme se do organizování takové akce zapojili letos poprvé, byli
jsme příjemně překvapeni velkým zájmem ze strany dobrovolníků a malými
ztrátami ve formě 30 cm díry v raftu SDH Kyselka a 1 zmáčeného dítěte
v Dalovicích. Doufáme, že příští rok se akce vydaří minimálně ve stejném
rozsahu jako letos.

Ještě jednou děkujeme VŠEM, kdo se do akce zapojili!
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Akce čištění břehů řeky v tomto rozsahu se u nás nekonalo ani nepamatuji.
Po strategické poradě u altánku v Kyselce se vytvořilo několik skupin
a obsáhli jsme území od „Pily“ po radošovský jez. Zástupci fotbalistů SK
Kyselka, zejména pan Doležal s rodinou, se později postarali o úsek od
radošovského jezu k hranicím Velichova. Z hlediska výtěžnosti jsme
v regionu nasbírali odpadů nejvíce. Nebo by se dalo říci, že jsme tu měli
největší nepořádek. Tak jako tak to byla akce, při které panovala pozitivní
atmosféra a většina z nás si jistě odnesla dobrý pocit, že jsme udělali
skutečně něco užitečného. Po svezení všeho nepořádku na jednu hromadu
se ani nechtělo věřit kolik toho je. Prémiovou cílovou stanicí byla
Hospůdka U lávky, kde mohli účastníci využít přidělené stravenky, které
poskytla obec Kyselka. U jídla jsme akci zhodnotili jako velmi vydařenou
a s příjemnou únavou se rozešli s předsevzetím, že by se akce měla
rozhodně zopakovat.
Aleš Labík

KYSELSKÉ SLAVNOSTI 2016 - 28. 5. 2016
Letošní Kyselké slavnosti se konaly
28. května za přívětivého počasí. I přes
to, že se v tomto termínu konalo
v regionu
několik
zajímavých
kulturních a společenských akcí, byla
návštěvnost vynikající. O venkovní
program se z velké části postaral
Švejkův c. k. Kabaret. Pan Švejk, ač
o sobě říká, že byl super – arbitrován
pro blbost, měl vše perfektně
zrežírované a promyšlené. I má funkce
starosty byla pro tento den
nedostačující a byl jsem povýšen na
štábního
důstojníka
Obersta
(plukovník - lidově óbršt). K tomu
jsem vyfasoval klóbrc tzv. rakouskouherské čáko. Čáko bylo, na mou
hlavu plnou starostí, poněkud malé,
avšak Švejkův rozkaz zněl jasně
a musel jsem to vydržet. Jako obršt
jsem dohlížel na regule soutěží,
zejména na české vzpírání, tedy
rychlostní pití půllitru piva. Vše
proběhlo dle regulí a vítězové si
odnesli zaslouženou „Švejkovu cenu“.
Kabaret
v průběhu
odpoledne
představil
slavné
šlágry
za c. k. Rakouska-Uherska, Mašírung
na frontu, šlágry slavných kabaretů,
Švejk v RUSKU - Káťůša a Marfůša,
šlágry z českých hospod a světových
bojišť I. války. Nechyběl kankán,

šlapák ani tanec markytánek. No
prostě pořádná švejkovina. Při
zahájení jsme měli čest přivítat
„zámeckého pána“ pana Lažanského,
předsedu představenstva společnosti
Lázně Kyselka o. p. s a paní
poslankyni Markétu Wernerovou.
Skvělé vystoupení předvedlo hudební
seskupení Bad Boys s veselými
písněmi o lázních, kteří nacvičili
úžasné číslo s žáky mateřské školky
o kyselských trpaslících.
Následovalo muzikálové vystoupení,
módní přehlídka dobového spodního
prádla, pěvecký sbor Káčata, taneční
kroužek Berušky a Latinka, školní
kapela a v závěru večera nám pak
zahrála hudební skupina Petr
Kalandra Memory Band. V průběhu
celého
slavnostního
dne
si
návštěvníci mohli vyzkoušet dobové
oblečení ve fotokostymérně Salonu
EléDance Evy Jungmanové či se
mohli projet lodičkou po řece Ohři
pod dohledem zkušených plavčíků.
Program
v kině
byl
nabitý
zajímavými přednáškami o historii
Kyselky,
průběhu
stavebních
a restaurátorských prací na obnově
bývalých lázní v Kyselce a několik
časosběrných filmových dokumentů

včetně ohlédnutí za minulými
ročníky Kyselských slavností.
Úžasné bylo sledovat návštěvníky
v dobových oblečcích. Kvalitní
občerstvení podtrhlo příjemnou
atmosféru slavností.
Závěrem musím říci, že tato akce se
vydařila a již nyní přemýšlíme, jak
zpestřit příští ročník. Nutno také
poděkovat celému organizačnímu
týmu, hasičům, dobrovolníkům
a zejména partnerům, kterými byly
společnosti Karlovarské minerální
vody a.s. a Lázně Kyselka o.p.s.
Aleš Labík

DEN DĚTÍ V KYSELCE 4. 6. 2016
Pouhý týden po Kyselských slavnostech se konala další významná
událost a to oslava dne dětí v obecním parku. Akce byla opět pod
taktovkou našich dobrovolných hasičů, kteří společně s obcí
uspořádali opravdu vydařený den. Kromě několika soutěžních
stanovišť na děti čekala, možnost projížďky na lodičkách a zlatým
hřebem bylo vybudování malého lanového centra a zejména pak
50 m dlouhé lanové dráhy. Vše probíhalo pod profesionálním
dohledem. Vybudované posezení bylo návštěvníky plně využito,

gril nestíhal uspokojovat hladové krky a zásoby se
musely několikrát doplňovat. Naštěstí si naši hasiči
umí poradit téměř v každé situaci, a proto i přes tento
nečekaný nápor návštěvníků, vše zvládli na
výbornou.
Aleš Labík

ÚKLID LESA NAD BUDOVAMI BÝVALÝCH LÁZNÍ V KYSELCE
Neplánovanou a zcela mimořádnou iniciativou nás
překvapila skupina lidí, kteří přišli s myšlenkou, že by rádi
uklidili alespoň část lesa nad budovami bývalých lázní. Za
vším stál pan strojvedoucí, který řídí lokomotivu na vlečce
z Kyselky do Vojkovic.
Tuto iniciativu bylo samozřejmě nutné podpořit a našlo se
i několik místních občanů, kteří se k akci připojili. Většina
účastníků ovšem byla neznámo odkud a jejich pokorný a
skromný postoj byl pro mne velice potěšující. Nejednalo
se o nijak velkou akci a možná i organizátor očekával větší
účast, ale z mého pohledu byla tato dobrovolná iniciativa
velmi obdivuhodná a inspirující. Nasbíralo se několik
velkých pytlů různorodého odpadu.
Všem účastníkům velmi děkujeme.
Aleš Labík

NOC KOSTELŮ 10. 6. 2016
Noc kostelů se stala v České republice již tradiční událostí, očekávanou mnoha tisíci zájemci. V letošním roce se
zapojilo více než 1 400 kostelů a modliteben a podle informací bylo v celé České republice během Noci kostelů
zaznamenáno 500 000 návštěvnických vstupů. Na základě reakcí návštěvníků i médií se otevřené prostory kostelů
i doprovodné programy zde připravené, těšily velkému zájmu nejširší veřejnosti. Letošní Noc kostelů provázelo
příznivé počasí, pokojná atmosféra, spokojenost návštěvníků i radost tisíců dobrovolných pořadatelů.
V našem radošovského kostele sv. Václava jste se mohli dozvědět něco o plánech rekonstrukce, poslechnout si
hudbu od dlouholetých hráčů Karlovarského symfonického orchestru a místního pěveckého sboru Káčata.
Noc kostelů se bude v příštím roce konat v pátek 9. června 2017.

(www.nockostelu.cz) Aleš Labík

ZÁJEZD DO ZÁBAVNÉHO PARKU MIRAKULUM
od společnosti TR Antoš s.r.o. Odtud
také pramení prvotní nápad na výlet.
V každém případě zde najdou vyžití
nejen děti, ale i dospělí. Osobně jsem
měl pocit, že učitelky ze školky se
baví minimálně stejně tak dobře jako
děti. To je samozřejmě dobře a zdá se,
že tyto dámy jsou na tom správném

18. června jsme vyrazili do
středočeských Milovic, kde se nachází
Park Mirakulum, který nabízí 10
hektarů
originální
zábavy
a volnočasových aktivit s množstvím
nápaditých herních prvků. Lesní hřiště
a kontaktní ZOO, obří trampolíny
a houpačky, lanová centra, podzemní
chodby, prolézačky a v neposlední
řadě i úzkokolejná železnice, která
park propojuje se sousedním
Tankodromem, vodní svět a oázy
s vodními hříčkami. Park Mirakulum
vznikl
revitalizací
bývalého
vojenského území, cvičiště tankové
posádky sovětských okupačních
vojsk. Množství objektů a atrakcí
pracuje s recyklovaným stavebním
materiálem
(např.
pneumatiky
u obřích houpaček nebo betonové
dílce v amfiteátru). Herní prvky jsou
vyráběny z odolného akátového
dřeva. Herní prvky na nedávno
obnovených
dětských
hřištích
v Kyselce jsou od stejného výrobce –

JADERSKÉ MOŘE ZA ODMĚNU
Závěr minulého školního roku
netrpělivě očekávali malí i velcí žáci.
Ti, kteří navštěvovali poslední ročník,
byli natěšeni možná ještě o kousíček
více. Čekala je totiž odměna nejen za
splněnou povinnou školní docházku
a reprezentaci školy, ale také za
úspěšné přijetí na střední školy
a odborná
učiliště.
Výlet s velkým „V“ byl naplánován na
polovinu
června.
Po
nutných
administrativních záležitostech již nic
nebránilo odjezdu k vysněnému moři.
Naší cílovou destinací byl kemp
Straško,
nacházející
se
na
chorvatském ostrově Pag. Ubytováni
jsme byli v mobilních domech
ukrytých pod korunami borovic a pláž
byla téměř nadohled. Za devět dní
jsme měli možnost poznat nejen celý
rozsáhlý komplex kempu, ale vydávali
jsme se také do nedalekého
historického městečka s přístavem –
do Novalji. V areálu kempu se
nacházela široká oblázková pláž, která
byla skvěle přizpůsobena pro
milovníky opalování, ale umožňovala
také bezproblémový přístup do moře.
Když jsme měli pocit, že pobytu na
sluníčku bylo již dost, vydali jsme se
na fotbalové hřiště, do posilovny nebo
jsme jen zkrátka vyměnili slanou vodu
za sladkou v místním bazénu.
Devět dní snad nikdy neuteklo tak
rychle a nás čekala šestnáctihodinová

jízda autobusem zpět do České
republiky. Vzpomínky na krásnou
přírodu, španělskou konverzaci ale
také třeba na společné tanečněhudební večery si budeme ještě dlouho
připomínat.
Do vidjenja Hrvatska!
Ing. Aneta Hoffmeisterová

místě. Kluci a chlapi si rozhodně
nemohli nechat ujít jízdu na
upraveném BVPéčku.
Zájem o zájezd byl větší než byla
kapacita autobusu, takže se dá
předpokládat, že jej v příštím roce
zopakujeme.
Aleš Labík

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
V sobotu 25. 6. 2016 dopoledne se
uskutečnilo v naší mateřské škole
rozloučení s předškoláky. Nejprve se
děti a jejich rodiče dostavili na obecní
úřad v Kyselce, kde se s dětmi
rozloučil pan starosta Aleš Labík a za
mateřskou školu Pramínek paní
učitelky. Děti dostaly malé dárečky
a 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.
Loučily se nejen děti, ale i paní
učitelka Květoslava Šedinová, která
po dlouholetém působení v mateřské
škole odchází do důchodu. Děti
i ostatní učitelky mateřské školy jí
poděkovaly za dlouholeté působení ve
školce. O velké překvapení pro
učitelky školky se postarali rodiče.
Děti odříkaly básničku o naší školce
a všechny učitelky plakaly dojetím.
Veškerá předsevzetí, že se letos
nebude plakat, vzala za své.
Následovalo pasování na školáky,
o které se postarali rytíři Zlatého grálu
z Tachova. Děti prošly 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. Připraveno bylo
krájení dortu, otvírání šampaňského.
Počasí nám přálo. Bylo obrovské teplo
a bouřka přišla hned po ukončení naší
slavnosti.

bude děti připomínat. Za překvapení rodičům
velmi děkujeme. Nyní již na školáky čeká šťastný
vstup do základní školy.
Blanka Zichová

Na zahradě školky bylo připraveno
občerstvení, o které se postarali rodiče
budoucích prvňáčků. Na děti čekal
nádherný společný dárek rodičů – dort
ve tvaru školky. Bylo zde naše logo
a v každém okně jméno jednoho
dítěte. Nechyběla jména všech
učitelek. Také jsme dostali krásné
tričko do třídy Žabiček, které nám

MĚSÍC PLNÝ ZÁŽITKŮ
Také jsme měli dopravní den se
závody na kolech, krásný výlet do
okolí Kyselky a poslední výlet se
uskutečnil tentokrát do botanické
zahrady v Bečově. Děti viděly nové
věci, sáhly si na jedinečný strom,

Proč slavit Mezinárodní den dětí
pouze 1. června? V naší školce se
slavilo i celý měsíc červen. Děti
nadšeně přivítaly sponzorský dar
sourozenců
Martina
Švejdara
a Zdeňka Švejdara ze Sedlečka.
Skákací hrad do školky na celé
dopoledne jako dárek pro děti. Moc
děkujeme za půjčení hradu. Děti byly
nadšené a moc si to užily.

Také k nám dorazili koníci s paní
Kubínovou a paní Šiplovou. Moc
děkujeme za svezení dětí. Možnost si
koně pohladit a sedět na něm, je pro
každé dítě obrovský zážitek.
V červnu nechyběly ani výlety.
Všichni se společně s panem
Pohodou podívali na Dianu do
motýlího domu a shlédli divadlo.

SFÉRICKÉ KINO
Naše školka dostala příležitost účastnit se projekce Sférického kina
v MŠ Šemnice. Třída Žabiček se tedy vydala do Šemnice linkovým
autobusem. Po příjezdu bylo trošku času, tak si děti malovaly vodní
svět, o tom také byla naše promítání „Jak zachránit korálový útes“.
Pro děti byl velký zážitek vidět, jak se sférické kino nafukuje.
Postupně jsme vcházeli dovnitř. Děti ležely na karimatkách. Pohled
v leže na kopuli byl naprosto jiný, než v sedě. Nad námi se začal
odvíjet mořský příběh. Viděli jsme statečné rybičky bojující
o záchranu svého domova. Jak to v pohádkách bývá, vše dobře
dopadlo a útes byl za pomoci želvy Kasandry zachráněn.
Děkujeme MŠ Šemnice za možnost účastnit se Sférického kina:-) Pro
děti to byl velký zážitek.
Blanka Zichová

kterým je korkovník, svezly se na
lodičkách. Když zaznělo: „Seberte si
batůžky a jedeme domů“, velmi nás
potěšila jejich otázka „UŽ??“
Blanka Zichová

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
S příchodem nového školního roku děkujeme všem
rodičům za svěření dětí do naší péče.
Každý den přichází do školky průměrně 40 dětí z naší
obce i okolí. Děti chodí do školky rády, což nás těší.
Ráno si zapláčí ti nejmenší, když si zvykají. Ze školky
nám odešli kamarádi do základní školy, ale přišli další
noví kamarádi. Všichni zvládli první dny ve školce
a věříme, že budou v dalších dnech spokojeni
s programem, hrou a dalšími činnostmi, které je
čekají.
Během měsíce září zaktualizujeme vzdělávací
aktivity v mateřské škole a vše postupně zveřejníme
také
na
našich
webových
stránkách
(www.mskyselka.cz). Měníme školní vzdělávací
program a také přizpůsobujeme TVP podmínkám
v našich třídách. Změnilo se věkové složení dětí ve
třídě Rybiček. Jsou zde velmi malé děti, které si
potřebují zvyknout na odloučení od rodičů. Ve třídě
Žabiček budeme pokračovat v řádné přípravě dětí na
vstup do základní školy.

Dále jsme si v září užili s třídou Žabiček výlet do
Karlových Varů s velrybou Varybou a prohlídkou
korunovačních klenotů. Pro budoucí školáky byl na
říjen připraven program s návštěvou Lesní školky ve
Svatošských skalách. Možnost návštěvy měly pouze
čtyři mateřské školy v Karlovarském kraji.
Těšili jsme se také na setkání s rodiči, které se
uskutečnilo dne 22. 9. 2016. Třídní schůzky byly
spojeny s odpoledním opékáním buřtů. Také v tento
den jsme přivítali děti, které naši školku již
navštěvovaly, ale rády se k nám vrací.
Na facebooku máme skupinu, kde Vás informujeme
i o dílčích činnostech a také z nich zveřejňujeme
fotografie.
V říjnu proběhlo fotografování s novou fotografkou
paní Petele. Věříme, že jste tuto změnu přivítáte.
Blanka Zichová – MŠ Kyselka

V pondělí 5. 9. přijel do školky pan Pohoda se svým
divadlem a tím jsme zahájili kulturní akce ve školce.

CYKLOTURISTICKÝ KURZ
Těsně před letními prázdninami jsme
pro děti z druhého stupně uspořádali
jako každý rok cykloturistický kurz.
Oproti loňskému Máchovu jezeru,
jsme se v tomto školním roce
rozhodli pro bližší destinaci v podobě
rekreačního a odpočinkového areálu
v Bezdružicích. Celkem se akce
zúčastnilo 25 žáků, kteří byli
rozděleni do dvou skupin: cyklisté
a pěší turisté. Celý tým byl pak
samozřejmě doplněn třemi, velmi
odvážnými pedagogy.
Hned první den jsme si dali pořádně
do těla, a to zejméná pár
nejzdatnějších
cyklistů
v čele
s panem učitelem Glatzem, kteří
zvládli na kole celou cestu z Kyselky,
přes Toužim až do Bezdružic. My,
spíše rekreační jezdci, jsme si raději
část cesty zjednodušili využitím
autobusové dopravy. I tak jsme po
prvním dnu měli v nohách, či spíše
šlapkách, krásných 20km. Pěší turisté
zdolávali část cesty vlakem přes
historický
Bečov,
dále
pak
autobusem a nakonec je čekalo
několik kilometrů pěkně „po svých“.
V areálu jsme strávili příjemných pět
dní, během kterých jsme prošli
a projeli blízké okolí Bezdružic,
navštívili například zříceninu hradu
Gutštejn, památkovou zónu obce
Úterý,
Konstantinovy
Lázně
a spoustu
dalších
významných
a zajímavých míst. Nebylo to však

jen o památkách a poznávání. Počasí
nám přálo a tak jsme si užili spoustu
chvil
dováděním
u
bazénu
a v nedalekém
lomu.
Nechyběl
samozřejmě ani táborák, opékání
buřtů, apod.
Celý týden jsme si všichni moc užili
a hlavně ve zdraví přežili! Už teď se
těšíme na další ročník, dá se říci již
tradičního cykloturistického kurzu.
Jana Jakabová

HASIČI DĚTEM

Na konci školního roku připravili kyselští hasiči ukázku své práce. Nejprve
se zdálo, jako by chtěli dětem uvařit něco dobrého k snědku. Nebylo tomu
tak, názorně dětem předvedli, jak je nebezpečné vzplanutí oleje na plotně
a jakým způsobem se takový požár hasí. Současně předvedli, co se stane,
když se hořící olej hasí vodou. Postavený domeček předurčený k ukázce
skutečného hasičského zásahu nechtěl zpočátku příliš hořet, za to efektního
čmoudu bylo víc než dost. Nakonec se podařilo domek podpálit. Hasiči
přijeli s plnou parádou a předvedli bleskurychlý a nelítostný souboj
s ohněm. Děti si pak sami vyzkoušely stříkačku a povozily se v hasičském
autě.
Za podobné akce jsme hasičům velmi vděční, jelikož je potřeba dětem nejen
ukázat jaké je to být hasičem, ale také v koutku duše doufáme, že některý
z malých diváků bude chtít v budoucnu doplnit řady dobrovolných hasičů.
Aleš Labík

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Dům služeb Kyselka

25.11.2016 – 28.11.2016

POŠTA

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
PNEUMATIK A ELEKTROZAŘÍZENÍ

26.11.2016

v době 11.00 – 14.00 hod

STANOVIŠTĚ: Pod kaštany – Radošov, RD1 – č.p. 192,
U ČOV v Kyselce, U panelových domů,
Nová Kyselka – u kapličky

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

7.30 - 13.00 hodin

ÚTERÝ

7.30 - 13.00 hodin

STŘEDA

7.30 - 12.00 hodin; 13.00 - 15.00 hodin

ČTVRTEK

7.30 - 8.00 hodin; 8.00 - 12.00
(Vojkovice)
13.30 - 15.00 hodin

PÁTEK

7.30 - 12.00 hodin

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

KOMUNIKUJTE SE SVOU OBCÍ MODERNĚ !

PO - ČT

8.00 - 15.00 hodin

Mám chytrý telefon (Apple, nebo Android)

PÁ

8.00 - 13.00 hodin

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/

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

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

FOTOSOUTĚŽ
PROMĚNY KYSELKY
DO 31. 12. 2016
Téma soutěže
Námětem je zachycení zajímavých míst, přírody, výhledů, panoramat,
staveb apod. ve čtyřech ročních obdobích (jaro, léto, podzim, zima) na
území obce Kyselka, Nová Kyselka a Radošov.

Soutěžní tematické kategorie
1. JARO

2. LÉTO

3. PODZIM

4. ZIMA

Každý účastník může do soutěže zaslat max. 3 snímky do každé
kategorie.
Podrobné podmínky soutěže najdete na www.obeckyselka.cz

12. 11. 2016

19:30 h

CAPTAIN AMERICA : Občanská
válka

USA

Př.

19. 11. 2016

19:30 h

LOVEC : Zimní válka

USA

12 let

26. 11. 2016

19:30 h

SOUSEDI 2

USA

12 let

3. 12. 2016

18:00 h

KNIHA DŽUNGLÍ

USA

Př.

10. 12. 2016

19:30 h

WARCRAFT: První střet

ČR/SR

12 let

17. 12. 2016

19:30 h

DECIBELY LÁSKY

ČR

Př.

29. 12. 2016

18:00 h

VÁNOČNÍ PROMÍTÁNÍ

NOVOROČNÍ VÝŠLAP

NA BUČINU
1. 1. 2017
Start v 11:00 hodin u pošty v Kyselce
V CÍLI NA VÁS ČEKÁ OBČERSTVENÍ

12. 12. 2016 OD 12:00 HODIN
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