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Cena starosty obce
Karel Hruška (Hradiště)
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tato fotograﬁe získala nevíce bodů
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ÚVODNÍ

SLOVO STAROSTY
situaci a je potřeba se obrátit přímo na
stravovací služby.

Vážení spoluobčané,
po delší odmlce se mi konečně podařilo
dokončit další vydání Kyselského
zpravodaje. V tomto čísle bych rád
zrekapituloval významné akce a události
loňského roku a nastínil plány pro rok
letošní. Tentokrát vynechám výtah ze
zápisů z jednání zastupitelstva obce,
jelikož by se sem nic jiného nevešlo. Tyto
zápisy jsou koneckonců zveřejněny na
webových stránkách obce.
Loňský rok byl z mého pohledu velmi
náročný a rozhodně nemohu říci, že by se
vše podařilo tak jak bych si přál. Týká se to
zejména naplánovaných investičních akcí,
které nám přinesly nejedno překvapení
a komplikované situace. Jednotlivé akce
a jejich průběh blíže popíši v dalších
článcích tohoto vydání zpravodaje.
V každém případě i zde se mohu připojit
ke rčení, že na všem zlém je něco dobrého.
Já osobně si z tohoto období odnáším
velká ponaučení a věřím, že pro další
snažení mi tyto zkušenosti přijdou jistě
vhod. Abych byl více konkrétní, velmi
komplikované bylo dokončení opravy
fasády věže kostela a také I. etapa
rekonstrukce prostor budovy obecního
úřadu.
Naštěstí byly i veselé chvíle. Například
jsme byli velmi spokojeni s průběhem II.
etapy modernizace elektroinstalace
budovy základní školy v Kyselce,
s výměnou oken v 3.NP budovy základní
školy, opravou střešní krytiny na
tělocvičně a havarijní opravou inundačního mostku v Radošově.
Velmi speciﬁckou záležitostí byla příprava
naučné stezky nazvané „Mattoniho stezka
- po stopách skřítků“. Tento zdánlivě
jednoduchý projekt se vyklubal v poměrně
složitou záležitost, nicméně jsem
přesvědčen, že výsledkem bude skutečně

Letošní rok je také rokem volebním. První
volby, volby prezidenta, máme již za
sebou a mohu konstatovat, že výsledky
v naší obci se nijak neodlišují od
celorepublikového průměru. Společnost
se velmi vyrovnaně rozdělila na příznivce
dosavadního prezidenta a na příznivce
nového kandidáta. Zda byl výsledek voleb
správný, to nám nejspíš ukáže čas a nám
nezbývá nic jiného než pokračovat
v našem snažení, abychom alespoň trochu
přispěli ke spokojenějšímu žití. Na podzim
se budou konat letošní druhé volby a to
komunální. To to uteklo... Komunální
volby jsou pro každou obec jistě velmi
důležité, jelikož se bude rozhodovat
o složení příštího Zastupitelstva obce.
Foto: Petr Raim

A co bychom rádi v letošním roce chtěli
dokázat? Je toho dost a o některých
plánech se více dozvíte v dalších článcích.
Některé z těchto plánovaných akcí jsou
samozřejmě závislé na úspěšnosti získání
dotačních prostředků. Našim pravidelným
ﬁnančním pomocníkem je Karlovarský
kraj, i když výši jednotlivých příspěvků
bychom si představovali vyšší, i tak nám to
vždy velmi pomůže. Dalším výrazným
donátorem je společnost Karlovarské
minerální vody a. s. Budeme doufat, že
i letošní vyjednávání bude alespoň tak
úspěšné jako v minulém roce. Pro letošní
rok jsme požádali o dotace Ministerstvo
pro místní rozvoj, Národní památkový
ústav a budeme samozřejmě žádat
i Karlovarský kraj. Nezbývá než doufat, že
budeme úspěšní.

tyto zaměstnance? Dnes vím, že zcela
určitě, ba naopak někdy spíše nevím, čemu
dát prioritu. Samozřejmě, že to pro mne
znamená více organizování a plánování. V
letošním roce, alespoň prozatím,
pokračujeme pouze s jedním technickým
pracovníkem obce, jelikož v rámci
Velmi dobrým počinem bylo zřízení
pravidel dotačního programu Veřejně
pracovního místa v rámci Operačního
prospěšných prací, nemáme pro letošní
p r o g r a m u Z a m ě s t n a n o s t , Ve ř e j n ě
rok odpovídajícího adepta.
prospěšné práce a následné zřízení stálé
pracovní pozice technického pracovníka Úspěšně jsme po celý loňský rok
obce a pro tyto účely pořízení komunální- zajišťovali rozvoz obědů našim seniorům.
ho vozidla. Tito zaměstnanci v průběhu Primárně je tato služba zajišťována
roku vykonali mnoho prácí, které byly do seniorům či osobám, které to skutečně
té doby řešeny najímáním externích ﬁrem potřebují, a kterým alespoň z části může
nebo formou brigádníků a dohod usnadnit a zpříjemnit své žití. Občas
o provedení práce. Efektivita se v případě musím bohužel odmítnout i jiné zájemce Dodatečně přeji všem velmi úspěšný rok,
použití vlastních zaměstnanců velmi s odůvodněním, že neprovozujeme rozvoz mnoho štěstí, zdraví a těším se na společná
osvědčila. Vlastně si dnes kladu otázku, obědů z komerčních důvodů, ale právě setkání.
jak jsme to dříve mohli zvládat. Z počátku z výše uvedeného a v jejich případě by se
Aleš Labík – starosta
jsem se zamyslel, … budu schopen zajistit jednalo pouze o zvýšení komfortu. A nedá
na každý den dostatek pracovní náplně pro se tedy mluvit o nápomoci ve stížené
zajímavá, svým provedením zcela
jedinečná naučná stezka, kterou ocení
nejen široká veřejnost navštěvující naši
obec, ale věřím, že i místní si rádi počtou
v informačních tabulích a zpestří si
příjemnou procházku.
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Tsunami – námořníci z Velichova
Bad Boys
Vystoupení dětí MŠ a ZŠ, Taneční kroužek,
pěvecký sbor
Dětská kapela
Kouzelnické vystoupení
Vašek Kolář - show mistra světa v biketrialu
ABBA STARS
DJ Mike
Mattoni Expres - historický vlak, lodičky na Ohři,
řemeslné stánky, bohaté občerstvení.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - TÉMA S BUDOUCNOSTÍ
Na konci roku jsme provedli rekapitulaci nákladů na
odpadové hospodářství v naší obci. Podle očekávaní byl
výsledek takový, že na odpady musí obec doplácet. To
samo o sobě není nic neobvyklého a je vždy na
rozhodnutí zastupitelstva příslušné obce, kolik je
ochotna doplácet. S ohledem na to, že společnost
zajišťující pro naší obec svoz komunálního odpadu, své
služby opět zdražila, přistoupilo zastupitelstvo také
k mírnému navýšení poplatků tak, aby se ﬁnanční deﬁcit
příliš nenavyšoval. Zdražení o 10% znamená pro občany
jen pár drobných měsíčně navíc, nicméně i tak jsem to od
některých rozhořčených občanů patřičně schytal.
Odpady jsou v posledních letech předmětem velké
pozornosti a mnoho občanů má již zažité moderní trendy,
které jsou v souladu se zásadami ochrany životního
prostředí. Takového občana pracovně nazývám „třídič
příkladný“, a ten skutečně třídí odpady na papír, plasty,
sklo, kovy, bio a pokud nemá kotel na tuhá paliva, zbude
mu jen malá hromádka směsného komunálního odpadu.
Tak by to samozřejmě mělo být, ale narážíme zde na další
problém, na který není současný systém zcela připraven.
Občan zvaný „třídič příkladný“ využil dostupné
možnosti a změnil četnost vývozu na 1x za 14 dní,
velikost nádoby zmenšil na tu nejmenší dostupnou, ale
i tak má nádobu při vývozech zpravidla poloprázdnou.
Chtěl by tedy vyvážet popelnici ještě s menší četností,
např. jednou za měsíc. To bohužel, snad jen prozatím,
společnost zajišťující svozy komunálního odpadu neumí
a nenabízí. V současnosti existuje jediné řešení, a to
možnost zakoupení označeného pytle, který se po
naplnění komunálním odpadem viditelně odloží před
dům a pytel bude odvezen. Je to řešení, z ekonomického
hlediska výhodné, ale nepůsobí příliš elegantně. Pravdou
také je, že takovýchto občanů „třídičů příkladných“ je
zatím výrazná menšina.
Převládá občan s mým pracovním názvem „třídič
pohodlný“, který si s tříděním odpadů příliš hlavu
neláme, s poklidem plní svou nádobu na směsný
komunální odpad vším co mu přijde pod ruku a až když
zjistí, že se mu tam toho již moc nevejde, vyseparuje
z odpadkového koše PET lahve, sklo, někdy i papír
a odveze tento částečně vytříděný odpad do barevných
nádob. Jelikož tu nebývá často, občas si poplete papír
s plasty, ale už jen to, že vážil cestu k těmto nádobám si
zaslouží obdiv a má správně nakročeno, aby se časem i on
stal „třídičem příkladným“.

neestetické, ale i zápach rozkládající se trávy není
příjemný. Tento nešvar je vidět často v zahrádkářských
a chatových oblastech, hromady jsou u řeky, u cest, u lesa
apod. Pokud si odložíte svou hromádku za plot k lesu,
nejspíš to nikoho příliš neobtěžuje a nikdo to asi řešit
nebude. Pokud je to ovšem u cesty kudy pravidelně chodí
lidé, není to zrovna nejvhodnější řešení. Samozřejmě
nejlepší variantou je mít vlastní kompost, starat se o něj
a zpracovávat bio odpad svépomocí. Ne všichni jsou
ovšem takto zařízení, obecní nádoby na bio odpad jsou
pro mnohé daleko a ono je pak opravdu těžké vymyslet
kam s tím. Myslím, že zde bude potřeba hledat optimální
řešení a snad bude časem situace lepší.
A co objemný odpad? To je také významná a velmi
nákladná oblast odpadové problematiky. Doposud
existuje možnost pro naše občany, kteří mají trvalý pobyt
na území obce, využít sběrný dvůr v Ostrově. Ostatní
doposud mohli využít jarní a podzimní svozy objemného
a nebezpečného odpadu. Možná někteří z vás
zaregistrovali, že spolupráce s Ostrovským sběrným
dvorem brzy skončí a jistě se ptáte, jak to bude dál.
Máme řešení! A věřím, že pro většinu občanů to bude
znamenat zlepšení. Vytipovali jsme lokalitu, kde zřídíme
vlastní shromaždiště odpadů a v předem dohodnutých
dnech bude možné ukládat sem nejenom objemný odpad,
ale i tříděný odpad, elektrospotřebiče, které se nevejdou
do červených kontejnerů, pneumatiky, nebezpečný
odpad, bio odpad a budeme se snažit řešit i stavební
odpad. Projekt je ještě ve vývinu a veškerá pravidla se
teprve utvářejí, ale předpokládáme, že koncem května
bychom mohli být připraveni. I z těchto důvodů jsme pro
toto jarní období neobjednali jarní kontejnery pro svoz
objemného a nebezpečného odpadu, tak jak jste zvyklí,
čímž ušetříme část nákladů a použijeme je právě pro
zřízení nového shromaždiště odpadů. Tyto změny
samozřejmě přinesou i úpravu vyhlášky a naší snahou
bude také vhodně zakomponovat odpadovou
problematiku chatařů a zahrádkářů.
Aleš Labík

Třetí kategorií jsou pak lidé s mým pracovním názvem
„odpadník hulvátný“, který vlastně netřídí vůbec
a v momentě, kdy jejich nádoby jsou plné, odvezou další
odpad k nám známým barevným kontejnerům. Zde své
pytle, v lepším případě, buď přímo hází do tříděného
odpadu, pokud se to tam vejde, nebo to jednoduše nechá
ležet, kde ho napadne. Plastová židle, sušák na prádlo, či
staré okno se skutečně do těchto nádob nevejdou. Ale
„odpadník hulvátný” to neřeší a moc dobře ví co bude
následovat: ….on to vždy někdo uklidí, to dá rozum,
přeci to tam nenecháme. Zbývá jen doufat, že nám
pomůže instalace fotopastí a že to bude jen a jen lepší.
Třídění odpadu má blahodárný vliv nejen na životní
prostředí, ale také na ﬁnanční přínos pro obec. Stručně
řečeno, čím více v obci vytřídíme, tím více ﬁnancí se nám
vrátí od společnosti EKO-KOM, a. s.
Další rozvíjející se oblastí odpadové problematiky je
BRKO (Biologicky rozložitelný komunální odpad), tedy
nádoby na bioodpad. Obec je od jisté doby povinna
zajistit občanům ukládání i tohoto odpadu. Pro to se na
několika místech v obci objevily nádoby na bioodpad.
POKUD JSTE VČAS
I to je samozřejmě položka zvyšující celkové náklady, ale
UHRADILI POPLATEK,
s ohledem na poměrně malé množství nádob to není nijak OBDRŽÍTE OD OBCE DÁREK
zásadní. Velkým nešvarem u bioodpadů je vyvážení např. -TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
posekané trávy na místa, kam nepatří. Bývá to nejen

VLS otevřely u Kyselky repliku Mattoniho altánu - Jindřichovo sedátko
Existenci otevřeného dřevěného altánku v romantickém
švýcarském architektonickém stylu nad lázeňským
areálem u řeky Ohře dlouhá desetiletí připomínala jen
polorozpadlá kamenná podezdívka. Upravené
odpočívadlo nazvané Jindřichovo sedátko (Heinrichsitz) zde vyrostlo kolem roku 1880 a bylo pojmenováno
podle slavného vlastníka a budovatele lázní Heinricha
Mattoniho. Z dřevostavby se otevíral výhled na druhý

břeh Ohře s lázeňským parkem a také na sídlo majitelovy
rodiny – Mattoniho vilu.
Altán měl podle dobové dokumentace dva vchody ve
směru cesty vinoucí se svahem, a byl otevřený
a průchozí. Dřevěná konstrukce byla obohacena, tak
jako v případě ostatních altánků a pavilonků,
o dekorativní tesařské prvky štítů jednotlivých rizalitů
s ozdobně vyřezávanými lištami i zábradlím.
„Stavba se nacházela v lokalitě, kterou Vojenské lesy
a statky často využívají pro exkurze školních kolektivů
v rámci programů lesní pedagogiky. Tedy pro edukativní

výuku dětí o lese, lesnictví a přírodě. Potřebovali jsme
zde nějaké zázemí pro tyto aktivity, proto jsme pojali
nápad postavit na místě Jindřichova sedátka repliku
původní stavby,“ popisuje Milan Suk, ředitel
karlovarské divize Vojenských lesů a statků (VLS),
která spravuje Doupovské hory včetně lesů v okolí
Kyselky.
Největší komplikací při realizaci stavby však byla
skutečnost, že se do současnosti zachovala pouze
kamenná podezdívka bez jediné části dřevostavby.
Kamenné základy však plánovačům VLS daly základní
představu o půdorysu altánku a díky vpadlinám pro
osazení sloupků i o jeho tvaru a konstrukci. V archivech
se nepodařilo nalézt žádnou stavební dokumentaci,
vydaly však několik dobových fotograﬁí, podle kterých
byla stavba nakonec obnovena. Do projektu VLS
investovaly přes 600 tisíc korun.
„Získali jsme zázemí pro práci s dětmi z Karlovarska, ale
hlavně jsme vrátili do krajiny kus historie - další drobnou

památku, která zde stála v době největšího rozmachu
lokality. Chápeme to jako náš příspěvek ke snahám
o obnovu lázní Kyselka,“ dodal ředitel Suk.

Výstavba repliky Jindřichova sedátka je během
posledních let již třetí investicí karlovarských lesníků
z VLS do obnovy „mattoniovské“ historie regionu. Před
několika lety obdobným způsobem zrekonstruovali
zchátralou lesní kapli nad Kyselkou. Stejně jako
v případě altánu byla i tato stavba obnovena především
díky archivní fotodokumentaci. Před rokem pak
Vojenské lesy a statky veřejnosti předaly k užívání
obnovenou stavbu Mattoniho rozhledny na vrchu
Bučina nad Kyselkou. Kamenná vyhlídková věž, která
měla pověst nejzchátralejší rozhledny v Česku,
návštěvníkům nabízí úchvatný výhled do údolí Ohře, na
lázeňské městečko i do širšího okolí. Veřejnost zdařilou
rekonstrukci ocenila letos v rámci soutěže o Stavbu
Karlovarského kraje, v níž rozhledna na Bučině vyhrála
veřejné hlasování a získala také zvláštní cenu odborné
poroty.
Zdroj VOJENSKÉ LESY A STATKYĆR, s.p.,
www.vls.cz
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Modernizace elektroilnstalace v budově ZŠ Kyselka - II.etapa
V červenci a srpnu 2017 probíhala
II. etapa pečlivě připraveného projektu
Modernizace elektroinstalace
v budově ZŠ Kyselka. Tentokrát jsme
se pustili do 3. nadzemního podlaží
a stejně jako v předchozí etapě se to
vzalo opravdu „ z gruntu”. To znamená
kompletní výměna všech stávajících
vodičů, výměna patrového rozvaděče,
výměna a rozšíření koncových prvků,
instalace moderních slaboproudých
systémů jako je strukturovaná kabeláž,
protipožární a zabezpečovací systémy,
kamerové systémy, pokrytí wiﬁ
signálem. Každá učebna je opatřena
konektivitou pro výpočetní
a multimediální techniku, jsou zde
připravena připojení pro interaktivní
tabule atd. Světelné a elektrotechnické
poměry odpovídají současným
normám. Tato investiční akce má dvě
nevýhody. Jednou je poměrně vysoká
ﬁnanční náročnost a druhou
nevýhodou je, že když je akce hotová,
celá složitá práce je schována pod
novou omítkou a laické oko na první
pohled nevidí rozsáhlost, náročnost
a význam provedených prací. Jinak
řečeno, až se dopracujeme například
k nátěru venkovní fasády, hned si toho
každý všimne a srovnávací fotograﬁe
„před” a „po” budou jasně

vypovídající. Nicméně víme, že tato
historicky významná budova musí
držet moderní standardy a musí být
plně funkční i pro další generace. Proto
i tento rok budeme pokračovat další
etapou a postupně se tak přibližujeme
k vysněnému cíli, kdy si budeme moci
položit otázku: ...Co bychom na té
škole letos vylepšili? Co třeba konečně
opravit fasádu? To bude ta pověstná
třešnička na dortu a jsem přesvědčen,
že tato výjimečná budova s obrovskou
historií bude ozdobou nejen naší obce,
ale že se neztratí v rámci celého
regionu.
Celkové náklady :
1 102 175 Kč
Z toho příspěvek K. kraje 150 000 Kč
Zhotovitel:

ICS systémy s.r.o.
Aleš Labík

Výměna oken v budově ZŠ Kyselka 3. NP
Souběžně s probíhající akcí
Modernizace elektroinstalace jsme
se, po zvážení ﬁnančních možností,
rozhodli k výměně všech oken
a balkónových dveří ve třetím
nadzemním podlaží budovy
základní školy. Toto patro bylo celé
prázdné a samotná výměna všech
vodičů obnáší velké množství
zednických prací a tak se nabízelo
využití této situace k provedení další
náročné akce a to k výměně
stávajících, již velmi starých
a nevyhovujících oken.
Z hlediska „stavebního” nepořádku
jsme si nemohli vybrat lepší
variantu. Díky velmi kvalitnímu
stavebnímu dozoru se podařilo obě
akce zdárně skloubit bez toho, aniž

by si řemeslníci několika různých
profesí navzájem překáželi.
Při výběru provedení samotných
výplní byl kladen velký důraz nejen
na kvalitu, ale také na vzhled, který
by nenarušil historický ráz budovy.
Tento záměr se podařilo naplnit
naprosto výborně. Okna jsou na
první pohled k nerozeznání od
ostatních, původních oken. Pokud to
ﬁnance dovolí, rádi bychom
i v letošním roce pokračovali
s výměnou v dalším patře budovy
školy.
Celkové náklady:
620 123 Kč
Zhotovitel: Otherm Sokolov
Aleš Labík
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Oprava inundačního mostku v Radošově - 07/2017

Inundační mostek v Radošově na levém
břehu řeky Ohře, postavený v blízkosti
dřevěného radošovského mostu plní svou
významnou funkci. Inundace, neboli
zátopové území je část území v okolí vodních
toků, které je periodicky zaplavované
zvýšenými průtoky. Při normálním stavu
vody se jeví jako zbytečný. V případě
povodně však zůstane most i cesta nad
hladinou, přitom průtok vody není tolik
omezen jako např. u náspu.
Problém je, když z takového mostíku začnou
odpadávat pojezdové trámy. To se bohužel
stalo u toho našeho a pro mnohé to bylo
překvapením. Provedli jsme průzkumné
sondy a zjistili, že pojezdové trámy překryté
fošnami, jsou ve velmi špatném stavu. Ono se
není čemu divit, přeci jen je již 15 let ve velmi
intenzivním provozu. Položení šikmých fošen
na trámovou vozovku sice snížilo hluk, ale
rozhodně to nepřispělo k trvanlivosti dřeva.
Dřevo na dřevo a povětrnostní vlivy, to je

velmi dobrá kombinace pro vznik
destruktivní hniloby.
Bezprostředně po zjištění tohoto havarijního
stavu jsme vyjednali uzavírku mostu a vybrali
zhotovitele, který provedl kompletní výměnu
trámů vozovky. Zvolili jsme technické řešení
upevnění trámů tak, aby byla zachována
bezhlučnost přejezdů, a současně jsme
vyloučili montáž šikmých fošen vozovky, aby
trámy zůstaly provzdušněné a nedocházelo
k hnilobě.
V rámci částečné úspory nákladů jsme ﬁnální
povrchovou úpravu opraveného mostku
prováděli vlastními zaměstnanci.
Již tehdy jsme však tušili, že podobná situace
nás čeká i na velkém dřevěném mostě, kde se
také pravidelně objevují příznaky hniloby
vozovky. Ale o tom se více dozvíte
v následujícím článku.
Aleš Labík

OPRAVA RADOŠOVSKÉHO MOSTU 05-06/2018
Tak jak jsem naznačil v předchozím článku, po provedení průzkumných
sond na obou stranách velkého mostu, kdy se nám páčidlo, bez větších
problémů, ponořilo deset centimetrů do trámu vozovky, bylo více než
jasné, že s tímto stavem již dlouho nevydržíme a že se skutečně jedná
o havarijní stav, který je potřeba urgentně řešit. Je nutná výměna
pojezdových trámů obou vjezdových částí vozovky. Předpokládáme
a doufáme, že se bude jednat „jen” o úseky ve vzdálenosti do pěti metrů.
Skutečnost se dozvíme až při vlastní demontáži. Oproti opravě
inundačního mostku se v tomto případě bude jednat o velmi náročnou
a nákladnou záležitost. Aby bylo možné provést výměnu trámů vozovky,
je nejprve nutné vyzdvihnout ochranné masivní kmeny, které dosahují
průměru až 70 cm, demontovat fošny i trámy. Po dohodě se zhotovitelem,
kterým je ﬁrma Dřevostavby Biskup, s.r.o., budou nové trámy i fošny
vyrobeny z modřínového dřeva, které se vyznačuje svou vysokou
trvanlivostí a výrazně lépe odolává klimatickým vlivům.
Oprava přinese nemalé komplikace pro místní občany i pro všechny
ostatní, kteří most využívají. Uzavírka mostu je plánována v období
května až června letošního roku. Most bude po tuto dobu zcela uzavřen
pro vozidla a v čase oprav i pro pěší. Pěší budou moci přecházet pouze
v předem vymezeném časovém úseku. Pro tyto účely bude vytvořena
jakási mobilní lávka, která bude každý den po skončení prací umístěna
tak, aby byl most průchozí. V současnosti se vyřizují legislativní
záležitosti nutné k uzavírce a připravuje se materiál pro vlastní opravu.
Aleš Labík

PLÁNOVANÁ UZAVÍRKA
RADOŠOVSKÉHO MOSTU
KVĚTEN - ČERVEN
2018
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Likusák musel k zemi
Mnoho z nás, kteří jsme ještě v dobách komunismu
a asi i chvíli po něm, navštěvovali základní školu
v Kyselce, si jistě pamatujeme výuku pozemků,
dílen a kuchyňky, které probíhaly v tzv. likusáku
v areálu školy. Likusák byla ve své době velmi
rozšířená montovaná stavba z lisovaných desek na
dřevěné bázi. Velmi často se stavěly jako stavby
dočasné, ale většinou vydržely déle než se od tohoto
typu domu čekalo. I na ten náš likusák došlo,
protože jeho statika byla již natolik narušena, že
jediným řešením byla demolice. Nyní se zde
vytvořil prostor, o kterém budeme přemýšlet, jak jej
nejlépe využít.
Aleš Labík

Nové dětské hřiště v mateřské škole
Karlovarský kraj vyhlásil v druhé
polovině roku 2017 opakovanou dotační
výzvu z rozpočtu Karlovarského kraje,
odbor regionálního rozvoje, Program
obnovy venkova. Této příležitosti jsme
využili a podali žádost o dotaci na
vybudování nového dětského hřiště
v areálu mateřské školy. Naše žádost byla
úspěšná a získali jsme krásných
150 000 Kč.
Dodavatelem dětského hřiště byla
společnost TR Antoš s.r.o., Turnov. Herní
prvky jsou vyrobeny z kvalitního
akátového dřeva, které se vyznačuje
mimořádnou životností a vysokou
odolností vůči klimatickým vlivům.
Myslím, že naše školka je již nyní velmi
oblíbená, což je zásluhou nejen toho, že
se ji snažíme neustále zvelebovat, ale
také hlavně skvělým přístupem
personálu. Letošní léto v naší školce bude
pro dětičky zas o něco veselejší.
Aleš Labík

Návštěva hejtmanky Karlovarského kraje
V únoru jsme měli tu čest přivítat v naší obci paní hejtmanku Karlovarského kraje Janu Vildumetzovou. Uvítání
proběhlo v nově zrekonstruovaných prostorách obecního úřadu, kde jsme hned sklidili pochvalu za vydařené
reprezentativní prostory. Po úvodním rozhovoru jsme se prošli do školního areálu a pak přejeli do Radošova, kde jsme
se pochlubili kostelem i radošovským mostem. Naší další důležitou zastávkou byla komunikace vedoucí k DOZP
Radošov a pokračující do chatové oblasti, kde jsem upozornil na dlouholetý problém s opravami této komunikace. Ta
je ve vlastnictví Karlovarského kraje, vede
k příspěvkové organizaci Karlovarského
kraje, avšak ten se o komunikaci nestará.
Další zastávkou byla návštěva muzea Mattoni
a pak jsme již spěchali do obecního kina
v parku, kde byla plánována diskuse s občany.
Do kina dorazily asi dvě desítky lidí, což
bylo, s ohledem na čas, příjemným
překvapením. V plánu byla ještě návštěva
Nové Kyselky a diskuse na téma
problematické komunikace, což se bohužel
z časových důvodů neuskutečnilo, ale i tak
jsme probrali mnoho témat. Závěrem snad
mohu konstatovat, že paní hejtmanka byla
velmi příjemně překvapena nejen
rozmanitostí a vybavením naší obce, ale také
našimi výsledky a plány z pohledu investic
i společenského dění. Věřím, že to nebyla
poslední návštěva, i přesto, že pár dní na to
paní hejtmanka veřejně oznámila, že se vzdá
funkce karlovarské hejtmanky a zůstane jen
poslankyní. Přejeme paní Vildumetzové
mnoho úspěchů v jejím nelehkém snažení
a rádi jí opět v Kyselce přivítáme .
Aleš Labík
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Opravy kostela sv. Václava budou pokračovat
V posledním vydání Kyselského zpravodaje jsem článek
o kostele sv. Václava zakončil tím, 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. Toto konstatování se rozhodně
naplnilo. Na konci roku 2016 se podařilo úspěšně
vyzdvihnou novou věž na své místo, což byla
mimochodem velmi významná, a nebojím se říct,
generační událost. V mrazivém prosincovém dnu byla
střecha věže pomocí velkého jeřábu celkem bez
komplikací vyzdvižena a usazena. V dalším období se
nám ovšem komplikace nevyhnuly. V říjnu téhož roku se
podařilo získat další ﬁnanční prostředky na opravu
fasády, což v sobě skrývalo práce typu, otlučení staré
a nesoudružné omítky, nanesení nové omítky, zhotovení
říms a nové štukové omítky. Jistě si vzpomínáte, že tato
zima byla nezvykle urputná a dlouhá, což pro zednické
práce není vůbec dobré. Z toho důvodu se nám nepodařilo
opravy dokončit v požadovaném termínu, který nám
určovala dotace. Bohužel systém těchto dotací
s klimatickými podmínkami příliš nepočítá a v případě
nedodržení podmínek je velmi nekompromisní. Fasáda
byla dokončena až na jaře. Po kontrole ministerstva
kultury, poskytovatele dotace, a následné ﬁnanční

výjimečná a cenná, ale také jsme se dozvěděli, že
technický stav bude vyžadovat poměrně složitou
a nákladnou opravu. Byl zpracován projekt oprav, kde
jsou detailně vyznačeny jednotlivé části konstrukce,
které bude nutné „protézovat” a dokonce v čelní části je
zapotřebí vyrobit celou plnou vazbu trámové konstrukce.
S ohledem na celkovou náročnost je plán oprav rozčleněn

narýsují proﬁl trámu a tesá se podle linky vytvořené
šňůrkou na kolovrátku. Kulatina se navrubuje, což naruší
podélná vlákna, která kladou velký odpor při tesání.
Úzkou sekyrou hlavatkou se nejprve otesá nahrubo
a širočinou se pak povrch uhladí. Tesané trámy mají navíc
lepší mechanické vlastnosti, neboť jsou středové.
Tento způsob zpracování dřeva není ovšem možné
navázat na harmonogram dotačních výzev. Naštěstí se
s obnovou kostela počítalo při tvorbě rozpočtu obce a tyto
práce jsme mohli odstartovat ještě před tím, než se
dozvíme výsledky našich dotačních žádostí. Takže fáze
příprav je v plném běhu, dřevo bylo vytěženo a trámy se
momentálně tesají v tesařské huti v Rašovicích
u Kláštěrce nad Ohří. Zda-li se v letošním roce podaří
realizovat první etapa výměn poškozených částí
konstrukce krovu lodi, to bude závislé na tom, zda nám
bude poskytnuta dotace. Budeme věřit, že námi zvolený
způsob obnovy kostela zaujme i ministerstvo kultury
i Karlovarský kraj a uloupnou část ﬁnancí pro radošovský
kostel.

do několika etap. První etapa se týká čtyř vaznicových
polí, kde je nutné vestavět jednu plnou vazbu a
naprotézovat poškozené části trámů u dalších třech
vaznicových polí. Asi nemusím zdůrazňovat, že práce
musí být provedeny památkářským způsobem.

Kromě výše popsaných zásadních oprav je stále mnoho
dalších potřebných prací na kostele. Nejsou zcela
urgentní z hlediska celkové kondice budovy, ale i tak patří
k velmi důležitým a nevyhnutelným v rámci celkové
obnovy kostela. Mám tím na mysli např. restaurování
vitrážových oken, opravu varhan, restaurování vstupních
dvěří, výrobu nových mříží apod. Mnoho lidí se ptá jak
mohou přispět na obnovu kostela, proto jsme na
pravidelném zasedání zastupitelstva obce odsouhlasili
vyhlášení veřejné sbírky. Na spuštění veřejné sbírky bylo
již vydáno osvědčení úřadem Karlovarského kraje
a datum oﬁciálního zahájení je stanoven na 6. 4. 2018.
Přispívat bude možné několika způsoby: vkladem
hotovosti přímo do pokladny na obecním úřadě
v Kyselce, bezhotovostním převodem na sbírkový účet,
vkladem do pokladničky, která bude umístěna přímo
v kostele, vkladem do putovní pokladničky, případně
bude možné přispět ve formě vstupného na některé
vybrané společenské akce.
Aleš Labík

Příkladná obnova
Po mnoha diskusích s památkáři a dalšími odborníky,
o tom, jakým způsobem budou opravy prováděny, jsme se
rozhodli, že budeme práce provádět příkladným
způsobem, což může znít jako klišé, ale v našem případě
to bude skutečností. V dávných dobách bylo běžné, že

kostely a jiné stavby se prováděly z materiálů, který daná
oblast nabízela, což má jistě svou symbolickou i morální
hloubku. A zde se zrodila myšlenka. Obec Kyselka má
přeci obecní lesy, proč tedy nepoužít dřevo z vlastních
lesů? A když už tedy vlastní dřevo, tak proč to neudělat
způsobem starých mistrů, tedy ručním tesáním trámů.
Kulatina natěžená v období vegetačního klidu méně
podléhá tvarovým deformacím. Dřevo obsahuje
minimum mízy a je lehčí, protože obsahuje méně vody.
Při vysychání nevzniká tolik prasklin. Tesaři na kulatinu

kontrole, měla za následek vrácení cca 60-ti tisíc
z poskytnuté dotace. To by nebylo až tak hrozné, jelikož
na fasádu jsme obdrželi krásných 300 tisíc. Bohužel se
naplnilo rčení, že „každý dobrý skutek musí být po
zásluze potrestán” a v roce 2017 jsme dotaci na kostel
nezískali. Ale nezlomilo nás to, podařilo se kostel natřít,
podařila se opravit fasáda čelních stěn lodi, opravil se
hodinový stroj, zrestaurovaly se ciferníky a kostel začal
opět bimbat. Pro mě je to velké ponaučení a opět to
potvrzuje rčení „že někdy méně je více”.

A co bude dál?
V průběhu loňského roku probíhala také důkladná
dokumentace střešní konstrukce lodi kostela. Dozvěděli
jsme se od odborníků, že trámová konstrukce je velmi

Veřejná sbírka
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Rekonstrukce prostor budovy obecního úřadu
Významným loňským, ale i letošním
projektem je rekonstrukce prostor objektu
obecního úřadu.
Po reorganizaci Policie ČR v minulých
letech došlo k uvolnění prostor v 1.NP,
které bylo možné využívat pouze částečně
a celkové dispoziční uspořádání úřadu
nebylo optimální. Vznikla tedy myšlenka
jak lépe využít volné prostory a zlepšit
celkovou účelnost budovy. Dalším
impulsem byla snaha navrátit objektu
odpovídající důstojnost. Poslední stavební
úpravy interiéru se prováděly zhruba před
půl stoletím. Obecní úřad má být
reprezentativním místem, připraveným
přivítat občany, širokou veřejnost
i významné osobnosti. Stejně tak má být
důstojným místem pro různé slavnostní
obřady a mimořádné chvíle. Věříme, že po
této rekonstrukci bude objekt adekvátně
sloužit i příštím generacím a bude lépe
a plnohodnotněji využitelný.
Rekonstrukce se kromě stavebních úprav
týká veškerých rozvodů vodovodního
potrubí, rozvodů a těles topení,
silnoproudé elektřiny a nově přibudou
moderní slaboproudé systémy včetně
elektronického zabezpečení,
protipožárního zabezpečení, ventilace
a klimatizace.Významnou stavební částí je
změna dispozic prostoru, což znamená

Svatební obřady, výročí a jiné slavností obřady,
školení, prezentace, semináře.
Rezervace na tel.: 353 941 127

náročné bourací práce, výstavbu nových
příček, opravu podlah a stropů, nové
omítky a štuky. Okna v budově jsou
kompletně přesklena a zrenovována. Tyto
jsme ponechali původní, jelikož se jedná
o velmi zajímavá okna a nechtěli jsme
narušit celkový ráz budovy. Vnitřní
interiérové dveře jsou měněny za nové
kvalitní dýhované dveře v souladu
s doporučením interierového návrhu.
Základní projekt rekonstrukce celého
objektu byl vypracován Ing. Helenou
Michálkovou a návrh interiéru v 1.NP
vypracoval architekt Jiří Hájek.
S výsledkem první etapy rekonstrukce
jste se mohli seznámit, pokud jste přišli
k volbám. Náklady na akci 2 519 227 Kč,
zhotovitel Dozorstav s. r. o K. Vary
V květnu letošního roku by měla být
započata druhá etapa, která se týká
zejména 2.N P. Zde vzniknou nové
samostatné kanceláře pro zaměstnance
obce a kancelář starosty s jednací
místností. Po dobu rekonstrukce budou
zaměstnanci obecního úřadu a stavební
úřad dočasně přesunuty do 1.NP. Bude to
pro nás znamenat mnoho stěhování
a nejrůznější komplikace, nicméně
uděláme vše pro to, aby to nemělo vliv na
vlastní chod úřadu.
Aleš Labík
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přinesla pokrokovou myšlenku, a to zakomponovat do informačních panelů komiksový příběh
pro děti. Má to svojí logiku, jelikož děti se
nebudou až tak detailně zajímat o historická
fakta na jednotlivých panelech, ale takový vtipný
komiksový příběh s troškou pohádkové fantazie,
to by mohlo fungovat. Další velmi významnou
osobností spolupracující na projektu naučné
stezky je světově uznávaný graﬁk, ilustrátor
a umělec pan Oldřich Jelen.
Projekt „Mattoniho stezka – po stopách
skřítků“ vznikal již v roce 2016. Z počátku se
zdálo, že to bude jednoduché, ale postupem času
se nabalovaly další a další nápady a s tím i další
nároky na vlastní realizaci.
A jak to všechno začalo? Hlavním spouštěcím
impulsem byl bezesporu příliv turistů do naší
obce a s tím související „hlad“ po informacích.
Návštěvníci, kteří měli možnost využít
komentované prohlídky, byli částečně
uspokojeni, ale víme, že mnoho lidí sem vážilo
cestu i v týdnu, za slunce i za deště. Myslím, že
každý z nás to zaregistroval. K tomuto zájmu
přispělo zejména otevření muzea Mattoni,
oprava rozhledny na bukovém vrchu, ve velké
míře také televizní seriál Mattoni a s tím
související zájem o areál bývalých lázní
v Kyselce a probíhající práce na obnově celého
areálu.

Oldřich Jelen je vyučený knihař, který studoval
na Akademii výtvarného umění, spolupracoval
s nejrůznějšími periodiky, kreslil pro Národní
listy, Mladý svět, ilustroval knihy Michala
Horáčka, Lettre internationale, Středoevropské
noviny (příloha Lidových novin), Pátek
(Magazín Lidových novin), Playboy, Penthouse,
Kmit (časopis Centra nezávislé žurnalistiky,
který se rozvíjel celý v jeho výtvarné režii),
Transitions (mezinárodní magazín o proměnách
v postkomunistických společnostech), časopis
QUO, Hospodářské noviny, dlouho ilustroval
pro nakladatelství Albatros. Jeho zajímavou
referencí je např. ilustrace knihy irské autorky
Bairbre McCarthy zvané „Příběhy skřítků
Leprikónů“, když v roce 2009 tuto knihu předal
americkému prezidentovi Baracku Obamovi
irský premiér Brian Cowen jako dárek pro
Obamovy dcery. V současné době se zabývá
tvorbou volných graﬁckých listů velmi náročnou
technikou tisku z kamene - litograﬁe, ve které
zhodnocuje svoji dokonalou kresebnou
techniku. Řemeslná kvalita těchto graﬁckých
listů je výjimečná i ve světovém měřítku. Kromě
volné graﬁky se věnuje především tvorbě
exlibris – fenoménu knižní značky pro sběratele
z celého světa.

Stejně tak jak vznikala myšlenka naučné stezky
v mé hlavě, tak vznikala podobná myšlenka v
hlavách kreativního týmu společnosti
Karlovarské minerální vody a.s. Naštěstí nás
zástupce minerálních vod vzájemně zkontaktoval, své záměry jsme si upřesnili a spustil se
projekt naučné stezky. Již od počátku byl do
projektu přizván karlovarský spolek „Bludiště“ Dalším důležitým partnerem je historik
pod vedením paní Boženy Turoňové, která a památkář Mgr. Lubomír Zeman, který ke

každému informačnímu panelu poskytl textové
podklady. Současně poskytl mnoho historických
fotograﬁí. Nemohu také zapomenout na místní
studnici informací, a to jak z pohledu historie, tak
z pohledu znalosti nejen místní přírody. Je to náš
místní občan Ferdinand Holly, který se vždy
ochotně podělí o potřebné materiály a informace.
Základním podkladem pro tvorbu trasy byla
historická mapa z dob H. Mattoniho a důležitým
posláním této stezky je, kromě podání faktických
informací, snaha o obnovu původních
promenádních tras Heinricha Mattoniho včetně
odpočinkových a vyhlídkových míst. Nyní
můžeme s potěšením konstatovat, že první dvě
odpočinková místa na trase stezky již zrekonstruovaly Vojenské lesy a statky ČR s.p. Patří jim
za tento počin velký dík a nutno podotknout, že
spolupráce s tímto subjektem je velmi dobrá. Na
některé vytipované vyhlídky instalujeme
svépomocí zábradlí, což přispěje nejen
k bezpečnosti návštěvníků, ale také to zvýrazní
kouzlo jednotlivých vyhlídek. Prozatím jsme
zvládli zábradlí u kaple sv. Anny a čeká nás ještě
vyhlídka nad Stallburgem a nad Ottovo
pavilonem.
Financování projektu je z většinové části pokryto
příspěvkem společnosti KMV a.s., v roce 2016
jsme také využili dotaci z Karlovarského kraje.
Vlastní otevření naučné stezky „Mattoniho
stezka - po stopách skřítků” je stanoveno na
úterý 3. 4. 2018 společně s letošním znovuotevřením Mattoniho muzea.
Aleš Labík
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Pří svém pátrání po různých podkladech, které by
mohly posloužit jako inspirace pro komiksový příběh
naučné stezky, jsem mimo jiné narazil na zajímavé
články, které popisují událost nezdařilého letu balónu
„Kysibelka”. Články čerpají převážně z informací
uvedených v květnovém vydání Národních listů roku
1891. K tomuto dokonce vznikla kramářská píseň
„Žalostná píseň o balonu Kysibelce a jeho statečném
kapitánu”. Tato příhoda také inspirovala Káju Saudka,
který příběh ztvárnil ve svém komiksu. Tato příhoda je
pro většinu z vás jistě známa, ale pro mnohé to jistě
může být velmi zajímavé čtení.
V našem komiksu v rámci naučné stezky se balón také
objeví a zbývá jen doufat, že nás v budoucnu zanese na
další zajímavá místa v naší obci.
Aleš Labík

Žalostná píseň o balónu „Kysibelce“
Zdroj: Kulturní magazín UNI, Bystrov Michal 2/2008
V některých českých domácnostech se stále traduje
verš, za jehož správné odříkání platívali dědové svým
vnukům pětikorunu. Rčení „ve Stromovce na akátu visí
prdel na špagátu“ se ujalo v desítkách jinak
spořádaných rodin a kupodivu přetrvalo až do třetího
tisíciletí, přičemž si už samozřejmě nikdo nepamatuje,
,co tím chtěl básník říci'. Kromě kreslíře Káji Saudka,
který v roce 1973 uveřejnil v Magazínu Mladé Fronty
komiks Zkáza balónu Kysibelka, se jen málo autorů
zabývalo prastarým incidentem, z něhož lidová
tvořivost vykouzlila tuto nádhernou metaforu.
V 90. letech 19. století, kdy se naše příhoda udála, se na
ni lidé snažili zapomenout, aby nevrhala stín na jinak
skvělou éru zemských výstav a vědecko-technického
pokroku. Avšak jediné, co se jim a jejich potomkům
povedlo vytrousit z hlavy, bylo jméno autora, který onu
tragikomickou historku pohotově zvěčnil v kabaretní
odrhovačce s názvem odkazujícím ke starým
kramářům: Žalostná píseň o balónu „Kysibelce“.
Realitu ze zažloutlých novin nevymazali, pročež
můžeme celou aféru i po tak dlouhé době celkem
pohodlně rekonstruovat.
PÍSEK V PIVU
Vše začalo v roce 1790, kdy vzlétl ze Stromovky nad
Prahu balón francouzského aviatika Blancharda.
Většina přihlížejících předtím nic podobného neviděla.
O rok později se u příležitosti korunovace Leopolda II.
českým králem zrodila tradice zemských výstav, které
měly posílit národní sebevědomí a prokázat, že jsme v
mnoha směrech přinejmenším stejně schopní jako
němečtí a vůbec evropští průmyslníci. Na bohatou
expozici ve Vladislavském sále o sto let později
navázala velkolepá Jubilejní výstava, pořádaná od
května do října 1891, shodou okolností opět v oblíbené
Královské oboře neboli Stromovce. A návštěvníky této
monstrakce znovu přitahovala zejména prostorná
balónová aréna, jakýsi hold Blanchardovu
průkopnickému letu. Na první pohled v ní šlo všechno
hladce, ve skutečnosti se tu však schylovalo
k pořádnému faux pas.
Národní listy, 19. května 1891: „Včerejšího dne konáno
bylo … komisionelní ohledání veškeré konstrukce
balonu captiv. Pokud se týká konstrukce balonu,
nenalezla komise ničeho závadného. Konečně své
rozhodnutí ve příčině povolení k jeho používání odložila
však až po dostatečné kontrole při praktickém
pokusu…“
Aréna balonu captiv (tedy balónu upoutaného) se
nacházela v nejzazší části holešovického výstaviště
a o diváky se přetahovala pouze s geniální Křižíkovou
fontánou. Za zvuků kutnohorské vojenské kapely se zde
až dvacetkrát denně konaly vyhlídkové výstupy, které
organizovali kapitáni Wolf a Hoﬀmann z Berlína. Jejich
neforemná Kysibelka (sponzorem byl pan Mattoni)
stoupala do výše 300 metrů – dál ji lano nepustilo. Už při
prvních praktických zkouškách, které ohlásila zpráva
z Národních listů, se ale stala nepříjemná věc.

Osazenstvo koše zazmatkovalo („obrátíme-li koš,
vznikne šok,“ varovali na svých vystoupeních bratři
Justové) a začalo shazovat přítěž přímo na návštěvníky
výstavy. Písek a kameny prorazily skleněnou střechu
pavilonu pivovarnické expozice a poničily model
ukázkového pivovaru. Přes toto nedopatření byly
výstupy balónu na laně povoleny, ba co víc, kapitáni
začali uvažovat o volných letech. Návrh byl schválen
a první cesta byla naplánována na 16. června. A pak už se
(za 50 zlatých) mohlo létat každou neděli a středu,
přičemž vzduchoplavec se měl přihlásit v kanceláři
8 dní předem.
SKLENKU KOŇAKU – VRÁTIL SE MI ŽIVOT!
16. června o páté hodině odpolední čekalo u arény 2000
lidí. Do balónu nastoupil nadporučík 88. pěšího pluku
Vilém Vondruška a dva zřízenci balónového podniku,
pánové Edward Brück a Alfonso Bosawe. Kapitán Wolf
je pro jistotu sledoval z pevné země a letu se nezúčastnil.
„Balon vznesl se klidně, nepříliš rychle, do neobyčejné
zde dosud výše; již po několika minutách stoupání
páčena výše na 1000 metrů … Směr, kterým letěl, byl z
místa vystoupení jihozápadní, takže balon blížil se Letné
a Praze…“ čteme v tehdejších novinách.
„Již asi čtvrt hodiny před odjezdem,“ píše F. Vaněk,
známý nadšenec a propagátor české aviatiky,
„upozornil jsem p. Vondrušku, že záklopka na spodním
konci balonu jeví se nespolehlivou, že volný balon má
býti naplněn jen do dvou třetin a závěr jeho úplně
otevřen; neboť když balon stoupá do vyšších vrstev
vzdušných, rozepíná se v něm plyn a tlaku jeho neodolal
by obal sebe pevnější: Proto mívá balon vezdy dole
volný průchod, jímž by přebytečný plyn mohl unikati,
neboť, je-li průchod ten uzavřen záklopkou, musí býti
záklopka tato určitého rozsahu a zařízena tak, aby již při
slabém tlaku vniterného plynu samočinně se otevírala.
Volný balon včera vypuštěný byl však již při zemi téměř
dokonale plynem naplněn a kromě toho opatřen spodní
záklopkou, od níž vycházela pouze neširoká závěsová
roura.“
Jeden z pracovníků holešovické továrny Antonína
Reisenzahna na hospodářské stroje v Národních listech
vzpomínal: „Vyšli jsme (…) na dvůr, odkud s mnoha
jinými sledovali jsme se živým účastenstvím větroplavce
na jejich cestě. Pojednou zdálo se nám, že balon směrem
k Hradčanům dostává trhlinu, ale než mohli jsme se
o domněnce té vysloviti, byl již od shora dolů protrhnut
a měl podobu plachty, dmoucí se nad lodí. V tom
zaprášilo se u koše, z čehož poznali jsme, že osoby
v loďce se nalézající vyhazují přítěž. V závratné výši
kroužil nyní protrhlý balon a vítr pohrával si
s rozedranou látkou v provazové síti, nadýmající ji brzy
na tu, brzy na onu stranu; klesání však nezdálo se býti
prudké. Až když snesl se balon ve spirále nad samou
továrnu naší, přibylo jaksi na prudkosti pádu;
v okamžiku zaslechli jsme pád balonového koše na
střechu slévárny, a celý ten kolos rozložil se po střeše.
Úprkem proběhli jsme slévárnou na druhý konec (…)

Komiks Káji Saudka

a už slyšíme volání dělníků: vodu, honem vodu. V nás
stydla krev předem – neboť domnívali jsme se, že
nalezneme jenom děsně zohavené mrtvoly, avšak volání
o vodu patřilo vypuknuvšímu požáru.“
Roztrhaná balonovina, ze které se ve vzduchu stal jakýsi
padák, se rozložila přes komín tavící pece a vzňala se.
Oheň byl sice ve chvíli uhašen, z Kysibelky ale přesto
moc nezbylo. Nadporučík Vondruška, pravý voják, se
jen oklepal a šel pózovat na památeční fotograﬁi. Za ním
v závěsu i kormidelníci Bosawe a Brück, jehož první
slova byla: „Sklenku koňaku – vrátil se mi život!“
Po této události kapitáni představili další balón –
jmenoval se Praha – s úmyslem uspořádat sólovou jízdu
pana Wolfa, kterou by se rehabilitoval. Policie už ale
další výstupy jinak než na laně nedovolila.
Národní listy, 20. června 1891: „Celou katastrofou
utrpěli nejvíce někteří pražští tesaři, kteří v důvěře na
bohatý zisk veškeré práce s arénou spojené hradili sami
a sami také ji postavili. Balon sám nemohl státi více než
1500 zlatých, pan Hoﬀmann byl naň tak dalece pojištěn,
že škody jistě neutrpí pražádné. Proto se ho také zvěst
o zničení balonu captiv ani nedotkla“
Poslechněte, lidé zlatí,
jak s balónem se to hatí
a jak, velmi smutná věc,
bídně praskne nakonec.
„Kysibelkou“ nazván jesti,
kdo v něm nejel, ten měl ště stí,
a kdo jel, ten dostal řád,
připnul si jej na kabát.
Poskakuje balón v chvatu,
prvně puště n bez špagátu,
povznáší se do výše,
nikdo ani nedýše.
A v příznivém dosti větru,
dva tisíce nových metrů,
balón vyletěl jak nic –
najednou však bouch a ryc!
Ach, kdopak se toho nadá,
že už balón z výšky padá,
a v něm, běda, lidé tři,
zbožná duše, popatři!
Holý cár se k zemi blížil,
nikdo sobě neublížil,
chvalme Boha za ten div,
neleť nikdo jaktěživ!
Každý tomu sotva věří,
přiběhli hned amatéři,
každý chtěl ten výjev rád
chytit ve svůj aparát.
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Obnova lipové aleje v Kyselce
Stejně tak jako chátraly lázeňské budovy, tak i lípy
lemující celou pouliční řadu lázeňských budov byly
ponechány volnému růstu. Až když jejich koruny
začaly překážet, byly velmi tvrdě seřezány, a to
přibližně před 15 - ti lety. Byly uřezány až padesátileté větve s obrovskou řeznou plochou, která nebyla
nijak ošetřena. Řezné plochy byly napadeny
biotickými škůdci a dřevo začalo vyhnívat. Po
obvodu začaly rašit výhony, které nebyly redukovány
a ve vzájemné konkurenci se vyháněly do výšky.
Větve jsou pak samy o sobě velmi labilní, stojí na
tenkém pruhu živé kůry na vyhnilých kmenech.
Stromy se tak postupně stávají pro své okolí
nebezpečné.
Již v roce 2016 jsem vyvíjel snahu o ozdravení lipové
aleje a nechal vypracovat posudek na možnost
provedení zdravotních či redukčních ořezů. Odborné
vyjádření bylo ovšem velmi nekompromisní.
Všechny stromy v aleji jsou v katastrofálním stavu,
není zde ani jeden strom, který by bylo možno do
budoucna úspěšně revitalizovat. Tyto poznatky byly
následně předány Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové
organizaci Karlovarského kraje,
jakožto vlastníkovi pozemku

včetně této lipové aleje. Krajská správa a údržba
silnic Karlovarského kraje provedla nezávislé
posouzení, které se plně ztotožnilo s tím naším
a okamžitě zaplánovala obnovu lipové aleje
v Kyselce do svých investic na letošní podzim.
Součástí obnovy lipové aleje byla samozřejmě
následná výsadba nových stromů. Stromy byly
vysazeny v pravidelných rozestupech mezi místa,
kde stály původní lípy. Jedná se o lípy malolisté (Tilia
cordata „Rancho“). Výsadba nových stromů
proběhla ještě na podzim roku 2017.
Je přirozené, že tato změna může působit poněkud
razantně, ale je nutné vzít v potaz skutečnost, že tato
lipová alej je architektonickou součástí celého
lázeňského prostoru, který se v současnosti začíná
pomalu probouzet k životu. Proto i tato obnova
lipové aleje může být jakýmsi symbolem nové éry
bývalých lázní v Kyselce, dalším krůčkem k oživení
této části obce, a tak si přejme, aby postupně
přibývaly opravené budovy a s nimi ve zdraví rostly
a sílily nově vysazené stromy .
Aleš Labík
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Školní rok v Mateřské škole Kyselka
Vstup do školního roku 2017/2018 byl podobný jako
roky předchozí. Rozdělení dětí do tříd, zvykání na
odloučení od maminky a přizpůsobení se režimu
mateřské školy. Mateřskou školu navštěvují děti od
dvou let. Jsou rozděleny do tříd podle věku.
Nejmladší děti jsou ve třídě Rybiček a děti od 4 let
spolu s předškoláky ve třídě Žabiček.
Při prvních činnostech se děti seznamují s prostředím,
s režimem dne a upevňují si návyky, potřebné pro
pobyt v mateřské škole.
Školní vzdělávací program je rozpracován podle
ročních období a děti se hravou formou postupně
seznamují se světem, který je obklopuje. Snažíme se
o propojení tříd při pobytu venku, ale i při slavnostní
a tradičních činnostech.
Ve školce jsou podporovány i netradiční činnosti jako
jsou hra na ﬂétnu, angličtina, cvičení v tělocvičně,
keramika, bruslení a další. Spolupracujeme s Lesní
školkou Svatošky, navštěvujeme solnou jeskyni
a snažíme se dětem nabízet stále nové věci. Zapojili
jsme se například do vzdělávacího programu
Medvídek Nivea. S předškoláky plníme s medvídkem
úkoly, které nám pomáhají k přípravě na základní
školu.
S podzimem přišla spousta akcí, jako jsou divadla,
vzdělávací programy, účast na kulturních akcích ZŠ
a MŠ Kyselka (Vánoční trhy ZŠ a MŠ Kyselka,
vánoční stromeček pro zvířátka, nechyběla vánoční

koleda po obci, účast na vánoční besídce pro seniory
a vánoční besídka pro rodiče dětí v mateřské škole).
Na podzim jsme vyhlásili soutěž o nejhezčího draka
a o Vánocích následovala soutěž o nejdelší vánoční
řetěz.
To je jen špetka z činností mateřské školy. Můžeme
touto formou poděkovat rodičům a obyvatelům obce
za pomoc při organizaci společných činností, které
pořádáme v mateřské škole. Více o akcích na
www.mskyselka.cz.
Blanka Zichová

Spolupráce se švédskou školkou v Katrineholmu
Další studijní pobyt učitelek Mateřské školy
Kyselka se uskutečnil v Katrineholmu na
podzim roku 2017. Do Základní školy
a předškoly Nyhem a Základní a mateřské školy
Strångsjö se vypravila Blanka Zichová
a Kateřina Eliášová. Velkou pomocnicí
a spolupracovnicí v projektu je paní Zuzana
Funková, která pomáhá s odborným překladem.
Celý projekt je zaštítěn paní PhDr. Jarmilou
Kocourkovou.
Třídenní pracovní program ve školských
zařízeních v Kartineholmu byl opět plný
a bohatý na výměnu zkušeností. Činnosti ve
švédských školkách probíhají podobně jako
u nás, jen jsou děti ještě častěji venku, než je
obvyklé v českých školkách. Švédské děti znají
českého Krtka, který je ve spolupracující školce
velmi populární.
Ve školkách jednotlivých zemí jsou rozdíly, což
je samozřejmé. Naše spolupráce je však přínosná
pro pedagogy, ale i pro děti. Obohacujeme
navzájem naše vzdělávací programy. Naše
dlouholetá spolupráce je pozitivně vnímána
i velvyslancem České republiky ve Stockholmu
panem PhDr. Jiřím Šitlerem. V Katrineholmu se

zúčastnil jednoho dne našeho programu. Celý
příspěvek z 29. 9. 2017 je možné si přečíst na
stránkách Velvyslanectví České republiky ve
Stockholmu (https://www.mzv.cz/stockholm/cz/kultura_skolstvi_a_krajane/skolstvi/skolska_a_kulturni_spoluprace_mezi_mesty.html) .
Součástí pobytu bylo setkání s primátorem
města Katrineholm a zástupcem pro odbor
školství na místní radnici. Vedli jsme rozhovor
o školství, naší spolupráci a tématech, která
zajímají nejen nás, ale i českého velvyslance. Na
závěr jsme poděkovali všem zúčastněným za
vstřícnost k našemu projektu.
Na jaře roku 2018 se připravuje návštěva
učitelek v Mateřské škole Kyselka. Přijede
5 kolegyň ze švédského Katrineholmu. Jejich
pobyt bude součástí běžného provozu v naší
školce. Máme připraveno i setkání s dalšími
kolegyněmi v Karlových Varech, MŠ Jakubov
a MŠ Šemnice. Studijní programy jsou náročné
na přípravu, ale výsledná práce za sebou nechává
dobré výsledky.
Blanka Zichová
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Lyžařský výcvik žáků 5. -9. ročníků ZŠ Kyselka
Také v letošním školním roce se žáci 5. – 9. ročníku
zúčastnili lyžařského výcviku, který se již tradičně
konal v horské chatě Vitásek na Mariánské
u Jáchymova. Do kurzu se přihlásilo 17 budoucích
lyžařů, 3 snowboardisté a zcela dobrovolně také
3 nadšení pedagogové.
Přes všechny počáteční obavy z objevování nových
zimních sportů v prvních dnech se všichni do
jednoho, někdo záhy jiný o trošku později, odvážili
sjíždět mírnější modré, ale i prudší červené svahy
jáchymovských sjezdovek. V polovině našeho
lyžařského pobytu, během středečního odpočinkového dne, jsme si všichni užili také ostatních
zimních radovánek jako je koulování, bobování,
stavění sněhuláků a podobně. Na závěr výcviku
nechybělo ani vzájemné měření sil v podobě
překážkového závodu ve slalomu, který všichni
lyžaři i snowboardisté zvládli na jedničku a byli za
to náležitě odměněni.
Průběhem celého kurzu nás doprovázelo krásné
slunečné počasí, dobrá nálada a velké nadšení
a chuť naučit se novým dovednostem. Všichni jsme
si jej, ostatně jako každý rok, moc a moc užili, ve
zdraví se vrátili domů a už se těšíme na příští
„lyžák“ v následujícím školním roce.
Mgr. Jana Jakabová

Roman Šilinek
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FOTBALOVÝ
KLUB SK KYSELKA
Vážení příznivci místního fotbalového klubu SK Kyselka, uplynulý fotbalový rok
2016-2017 byl pro místní klub úspěšný. Nejenom, že se týmu mužů podařilo po roce
vrátit do okresního přeboru, ale v soutěži s ﬁrmou Gambrinus vyhráli přátelský zápas
proti prvoligovému týmu. Jako soupeře si vybrali hráče pražské Slavie. Tímto bychom
vás, jako naše fanoušky, rádi pozvali na tento přátelský zápas. Termín ještě není
stanoven, ale jakmile jej budeme znát, budeme vás o něm informovat. Fotbalový klub
na něj poté bude vypravovat autobus.
Dále bychom vás, naše fanoušky, rádi oslovili s prosbou o pomoc. Rádi bychom do
kabin dali fotograﬁe z historie kyselského fotbalu až po současnost. Pokud nějaké
historické fotograﬁe doma najdete a budete se s námi o ně chtít podělit, doneste nám je
na hřiště v den zápasu. My si z nich pořídíme kopie a ty následně budou vyvěšeny
v prostorech kabin. Děkujeme za pomoc. Tomáš Doležal, předseda klubu SK Kyselka

Muži
Kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
29. kolo
22. kolo
30. kolo
23. kolo
10. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo

Datum
Neděle 1. 4. 2018
Sobota 7. 4. 2018
Neděle 15. 4. 2018
Neděle 22. 4. 2018
Sobota 28. 4. 2018
Úterý 1. 5. 2018
Neděle 6. 5. 2018
Úterý 8. 5. 2018
Neděle 13. 5. 2018
Středa 16. 5. 2018
Neděle 20. 5. 2018
Neděle 27. 5. 2018
Neděle 3. 6. 2018
Sobota 9. 6. 2018
Neděle 17. 6. 2018

Čas
15:00
16:30
14:00
15:00
17:00
10:30
15:00
15:00
16:00
17:30
15:00
15:00
15:00
17:00
15:00

Domácí
Kyselka
Verušičky
Vojkovice
Kyselka
Bečov
Dalovice
Kyselka
Kyselka
Nové Hamry
Kyselka
Kyselka
Nejdek
Kyselka
Sedlec
Kyselka

Hosté
Pernink
Kyselka
Kyselka
Božíčany
Kyselka
Kyselka
Březová
Toužim
Kyselka
Nejdek
Děpoltovice
Kyselka
Kolová
Kyselka
Pila

Starší žáci

KADEŘNICTVÍ

Kontakt: +420 954 236 272

Jana Šimonová

Otevřeno v pracovní dny
8:00 h - 12:00 h, 14:00 h - 16:00 h

Kontakt: +420 721 344 838

Služby

Provozní doba: PO - PÁ dle objednání

Balík na poštu, do ruky,
sázkový terminál, prodej tisku.

od 8:00 h - do 17:00 h
SO dle telefonické dohody

Kolo

Datum

Čas

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

Neděle 1. 4. 2018
Neděle 8. 4. 2018
Neděle 22. 4. 2018
Sobota 28. 4. 2018
Úterý 1. 5. 2018
Neděle 6. 5. 2018
Úterý 8. 5. 2018
Sobota 12. 5. 2018
Neděle 20. 5. 2018
26.05.18 14:00
Neděle 3. 6. 2018
Sobota 9. 6. 2018
Neděle 17. 6. 2018

11:00
11:00
11:00
14:30
11:00
11:00
14:00
17:00
11:00
14:00
11:00
10:00
11:00

Domácí

Hosté

Vojkovice/Kyselka
Jáchymov
Žlutice
Vojkovice/Kyselka
Vojkovice/Kyselka
Stará Role
Bečov/Útvina Vojkovice/Kyselka
Vojkovice/Kyselka
Merklín
Vojkovice/Kyselka
Toužim
Kryry
Vojkovice/Kyselka
Chyše
Vojkovice/Kyselka
Vojkovice/Kyselka
Nejdek
Merklín
Vojkovice/Kyselka
Vojkovice/Kyselka
Sedlec
Vroutek
Vojkovice/Kyselka
Vojkovice/Kyselka
Dalovice

Odjezd z
Vojkovic
09:45
13:00

12:30
15:30
13:00
08:30

Mladší žáci
Sypané volné

930 Kč

Sypané na paletě Rovnané na paletě

980 Kč

1 500 Kč

Kolo

Datum

13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo

Pondělí 9. 4. 2018
Pátek 20. 4. 2018
Pátek 27. 4. 2018
Pondělí 30. 4. 2018
Úterý 8. 5. 2018
Úterý 22. 5. 2018
Pondělí 28. 5. 2018
Pátek 8. 6. 2018

Čas

Domácí

Hosté

17:00 Vojkovice/Kyselka
Nová Role
17:00
Dolní Žandov
Vojkovice/Kyselka
17:00
Nejdek
Vojkovice/Kyselka
17:00 Vojkovice/Kyselka
Bochov
17:00
Merklín
Vojkovice/Kyselka
17:00
Kolová
Vojkovice/Kyselka
17:00 Vojkovice/Kyselka Loko KV/Hájek
17:00
Hroznětín
Vojkovice/Kyselka

Odjezd z
Radošova od
Coopu

15:30
16:00
16:15
16:15
16:15

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRAKTICKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Jaroslava Kunešová
Kontakt: 420 353 941 144, 420 776 039 334
Ordinační doba: 7:30h - 12:30h

Po

Provozní doba: 7:00h - 14:00h

Út

Ordinační doba: 7:30h - 12:30h

St

Ord. doba: 7:00h - 12:00h, 13:00h - 15:00h

Čt
Pá

Provozní doba: 7:00h - 14:00h
Provozní doba: 7:00h - 18:00h

Ordinační doba: 7:30h - 15:00h
Provozní doba: 7:00h - 16:00h

Ordinační doba: 7:30h - 12:30h
Provozní doba: 7:00h - 14:00h

Radošov 178, 362 72 Kyselka

Po

MUDr. Ivona Plávková
Kontakt: 420 353 941 253
Ordinační doba: 8:00h - 15:00h
Provozní doba: 7:30h - 15:00h

Út

Ordinační doba: 8:00h - 15:00h

St

Ordinační doba: 8:00h - 15:00h

Čt
Pá

TERMÍN BUDE
UPŘESNĚN

Provozní doba: 7:30h - 15:00h
Provozní doba: 7:30h - 15:00h

Ordinační doba: 8:00h - 15:00h
Provozní doba: 7:30h - 15:00h

Ordinační doba: 8:00h - 13:00h
Provozní doba: 7:30h - 13:00h

Radošov 178, 362 72 Kyselka
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