
Zahrádecká kyselka
Ve staré německy psané literatuře se píše 
„...asi jeden kilometr severně od Zahrádky se nachází
vynikající kyselka, kterou v létě všichni s oblibou pili.“

Minerálka byla využívána již v dávných dobách. O její existenci se
dozvíme v mnoha německy psaných knihách a také ji zmiňuje
Bohuslav Balbín ve svém díle: „...Jiné obce mají také pozoruhodné
kyselky jako Zádub, Milhostov, Martinov, Kladský mlýn, Popovice,
Horní Kramolín, Otročín, Křivce, Zahrádka, Beroun, Dřevohryzy,
Sítiny, Číhaná, Hoštěc.“

Po roce 1989 se do České republiky vrátil rodák, žijící většinu svého
života v Německu - Rudi Koschak. Ten zakoupil v obci Zahrádka
zemědělskou usedlost, kterou zrekonstruoval a prožil zde zbytek

svého života. V roce 1999 inicioval obnovu Zahrádecké
kyselky. Během studentského workcampu, za podpory
kláštera premonstrátů v Teplé a finančního přispění
pana Koschaka byla kyselka zastřešena osmibokým
dřevěným altánem, okolí upraveno a zpřístupněno.

Pověst o dvanácti chlapcích
O jedné štědrovečerní noci se vydalo dvanáct hochů ze Zahrádky do
kláštera na půlnoční mši. Ležely hluboké sněhy, byla jasná mrazivá
měsíčná noc a hoši v hlubokém sněhu museli jít za sebou a prošlapá-
vat cestičku. Cesta ke  klášteru vedla přes malou lesní louku, na
které stála skalka a na ní prý se objevovala bílá paní. Lidé si vykládali
různě, proč se tu tento neklidný duch objevuje. Když chlapci
přecházeli loučku, museli překročit malý potůček a přes něj ležela
prkna mrtvých. To bývalo v kraji běžné, že se tato prkna dávala přes
potůčky. Byla to prkna, na nichž ležela po smrti těla mrtvých před
pohřbením a vyrývalo se na ně jméno a datum narození a smrti. Děti
na tomto místě vždy cítily mrazení a zrychlovaly krok.
Také našim chlapcům nebylo do řeči a přidali do kroku. Když
přecházeli potůček a počítali se v záři měsíce, zjistili, že jich je třináct!
Který je cizí? Netrvalo dlouho a viděli, že je to ten první. Jedna jeho
noha totiž zanechávala stopu koňského kopyta a ta byla ve sněhu
neomylná. Při tomto objevu chlapci hrůzou úplně ztichli. Pochodovali
dál a čekali, co se bude dít. Jak však vyšli z lesa pod Nezdicemi,
neznámý náhle beze stopy a vysvětlení zmizel. (Tepler Land, 1966)

Zahrádecká kyselka
hydrouhličitanová vápenato-hořečnatá prostá studená kyselka
teplota 9˚C - hloubka jímání 110 cm - obsah CO2 (mg/l)  2107

Obcí Zahrádka končí Karlovarský kraj a začíná kraj Plzeňský. Velká
část tohoto regionu náležela v minulosti k tepelskému klášteru.
Celá oblast je bohatá na historické
památky, připomínající různá období
naší historie od pravěkého osídlení na
Hradištském vrchu, nebo památky
středověku jako jsou zříceniny hradů
Krasíkov (Švamberk), Gutštejn a
Volfštejn, nebo zámky v Bezdružicích
a v Cebivi. Novodobou historii
připomínají bunkry pohraničního
opevnění z roku 1938 a pak už
bohužel jen pozůstatky zaniklých
mlýnů, pobořené kostely a nakonec 
i zaniklé celé obce. Na vzhledu
všech dochovaných obcí se podep-
salo vysídlení německého obyvatel-
stva po roce 1945. Některé used-
losti byly původními majiteli zapále-
ny, jiné novými dosídlenci
vyrabovány a opuštěny. Pozůstatky
zaniklých domů jsou stále patrné.  
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Projekt Kraj živých vod byl realizován Místní akční skupinou Náš region,
za finanční podpory z Programu rozvoje venkova, osa IV. LEADER. 2010

Na projektu Kraj živých vod místní akční skupina Náš region stále pracuje. Budeme vděční za jakoukoliv 
pomoc včetně získání dalších poznatků o pramenech i o historii území a přírodních i kulturních zajímavostech.
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