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SLOVO MÁ STAROSTA
Vážení spoluobčané,
obdrželi jste další vydání zpravodaje. V nich vás vždy
informujeme o všem podstatném, co se v našich obcích aktuálně
děje a připravuje. Nejinak tomu bude i v tomto podzimním vydání.
Osobně bych postupně navázal na minulý výtisk.
Avizovaná výstavba centrálního chodníku na místním hřbitově
(dotovaná z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje) byla
dokončena. Propojení ve středové části bude realizováno až po
úpravě hrobu v sousedství kříže. Bohužel ne každému nájemci
hrobového místa bylo možno vyhovět podle jeho představ,
protože svah a složitá nerovnost terénu to neumožňuje. Jsme ale
připraveni, v případě věcných a reálných návrhů, vyjít nájemcům
vstříc, abychom zajistili přijatelnou spokojenost. Také
nepoužívaná a polorozpadlá márnice byla odstraněna, načež
byla dobudována ohradní zeď. Nyní zbývá zjara dosít trávu na
stavbou narušených místech a po okrajích chodníku.
Dokončena byla rovněž další akce s názvem Rekonstrukce
dětského hřiště v mateřské škole, která byla dotována
z Programu rozvoje a obnovy venkova Ministerstva pro místní
rozvoj České republiky. Na místě původního hřiště bylo
instalováno pět nových herních prvků s tím, že starší herní prvky

byly po úpravách instalovány ve vstupním atriu MŠ k dalšímu
využití. Nyní zbývá obě dotace vyúčtovat a vyhodnotit
poskytovatelům dotací.
V současné době proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
dokumentace (pro územní řízení) na Protipovodňové opatření
městyse a byla podepsána smlouva s vítězem veřejné zakázky
(AZ CONSULT, s.r.o. Ústí nad Labem). Dále probíhá veřejná
zakázka na dodávku nové hasičské stříkačky, která by měla být
dokončena do konce letošního roku, s termínem dodání během
roku příštího. Taktéž probíhá jednání o možnosti podání žádosti o
dotaci na rekonstrukci budovy zdravotního střediska, kde by měl
být rekonstruován podkrovní byt, v každém podlaží vystavěna
garsoniéra na úkor zbytných společných prostor a celá budova
nakonec zateplena.
Mnohým z vás jistě neunikly nové výstavní panely na chodbě
úřadu před vstupem do obřadní síně, včetně ankety na webu
městyse, kde jsou prezentovány návrhy rekonstrukce budovy
úřadu městyse a návrhy na výstavbu nové budovy. Každý občan
se nejen formou ankety může vyjádřit k plánované podobě této
budovy. Před vstupem do budovy lze také využít uzamykatelnou
poštovní schránku. Výstavní panely budou postupně instalovány i
v jiných společenských prostorách městyse.
Dále jsou současně připravovány dva projekty. Jeden na
rekonstrukci budovy základní školy. Na základě něj bychom chtěli
požádat o dotaci na výstavbu specializovaných učeben v půdním
prostoru včetně zajištění bezbariérového přístupu celé budovy a
instalace nového slaboproudého rozvodu v celé budově.
Paralelně je pak připravován projekt druhý, prostřednictvím
něhož bychom za přispění téže dotace pořídili bývalou dílnu
svazarmu, která by byla přebudována na učebny praktické výuky
žáků místní ZŠ. Přejme si jen, aby se dílo podařilo, protože
v minulém dotačním období podobný dotační program
neexistoval.
V minulém vydání zpravodaje bylo na více než dvou stránkách
pojednáno o problémech s odpady v kontrastu snahy městyse o
přibližování sběrných míst občanům. Bohužel jsou stále mezi
námi ti, kterým se do rukou zpravodaj nedostane, nebo jej

bohužel nečtou. Nelze si totiž jinak vysvětlit, že nejen nedošlo
k žádné výrazné změně, ale stále se najdou individua, která o
víkendu s odpadem nedojdou dále než k prvnímu sběrnému
místu! Tam jej zanechají svému osudu, čímž přidělávají práci
druhým. Touto cestou a právě zde a v této chvíli bych chtěl opět
velice poděkovat všem těm, kteří se kdy přičiní o správné
nakládány s odpady. Možná se blýská na lepší časy, protože již
byl v městysi viděn dvakrát slibovaný nový KUKA-vůz s možností
vyvážení i podzemních kontejnerů. Ten by mohl případně za
nižších nákladů vyvézt větší množství odpadů, popřípadě k nám
zajet vícekrát týdně za nižší sazbu, jak již bylo se zástupcem
FCC BEC dojednáno.
V minulém vydání zpravodaje byl také popisován návrh na svoz
splaškových vod na základě studie. Tento byl zadán
k rozpracování firmě BMTO GROUP a.s., Liberec, která má
zkušenosti s danou problematikou po stránce projekční i ze
strany provozování takového systému (včetně vztahu k SVS a.s.,
respektive SČVK a.s.). Navrhovaný systém bude rovněž
vystaven i posouzení se zcela nedávno otevřeným systémem
samostatných domovních čistíren, jež začaly být dotačně
podporovány.
Ještě jednu záležitost bych velice rád zmínil. Podařilo se navázat
kontakt s osobou, která by byla ochotna provést celoroční
biologický průzkum mlýnského náhonu. Ten by pak spolu
s návrhem řešení jeho vyčištění a návrhem revitalizace břehové
zeleně byly podkladovými materiály pro další dotační projekt.
Jeho realizací bychom pak měli zajištěn požadovaný průtok vody
při její nižší hladině. Zároveň bychom pak mohli na okraji lesa
podél náhonu vytvořit slibovanou naučnou dendrologickou
stezku. Prozatím jsme na základě rozhodnutí zastupitelstva
městyse a dobrozdání lesního správce podali žádost o
překategorizování našeho lesa, a to z kategorie lesa
hospodářského do kategorie Lesů zvláštního určení,
subkategorie lesů Příměstské a další lesy se zvýšenou
rekreační funkcí. Upozorňuji! Přesně tak, jak bylo deklarováno
již při koupi lesa. Základním důvodem žádosti je to, že jej
nebudeme muset podle Lesní osnovy do roku 2020 ze zhruba 90

% vykácet, ale sami si budeme moci rozhodovat pouze o těžbě
zdravotní a nahodilé, z důvodu případného nebezpečí pádu
stromu.
Vážení spoluobčané, závěrem tohoto úvodního slova vám všem
přeji hodně pracovních úspěchů. V těchto dnech jistě předčasné,
ale rozhodně vám pak přeji mnoho sil a trpělivosti v období
předvánočních příprav.
Taktéž vám přeji, abyste si v předvánoční době užili příjemné
pohody. Ať už při setkání důchodců, tak při rozsvěcení vánočního
stromu na náměstí, tak při předvánočním koncertu pěveckých
sborů v místním kostele. Hlavně pak přeji všem co nejvíce
příjemné rodinné pohody.
starosta Ing. Václav Bešta

INFORMACE ÚŘADU
Úřad městyse zve občany na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
vánočního stromu. Sejdeme se v pátek 25. 11. 2016 v 1800
hodin na náměstí v Brozanech nad Ohří. Spolu s pěveckým
sborem základní školy si můžete zazpívat koledy a poslechnout
si žesťový kvintet pod vedením Mgr. Šourka. V jejich podání
zazní opět brozanská štědrovečerní znělka.
PRODEJ PAMĚTNÍCH MEDAILÍ A PŘÍVĚSKŮ MĚSTYSE
BROZANY NAD OHŘÍ
Na úřadě městyse je možné zakoupit přívěsek městyse Brozany
nad Ohří za cenu 80,- Kč a medaili z alpaky za cenu 70,- Kč.
PRODEJ KNIHY DĚJINY
je možné zakoupit v prodejně pana Novotného nebo na úřadě
městyse.
ANKETA
Na webových stránkách městyse je anketa na novou budovu
úřadu městyse. Řekněte nám i vy, jaká by se vám nejvíce líbila.

AKTUALITY
Ze začátku na konec a naopak
Než se pustíme do toho, co nás všechny čeká v tomto školním
roce, zavzpomínáme ještě na konec toho předchozího. Jeho
výraznou tečkou byla školní akademie, která se uskutečnila v
rámci oslav 800 let Městyse Brozany nad Ohří. Ač byly nervy
všech účinkujících napjaté jako struny, všichni jsme si společnou
práci a zážitky užili a mohli si po jejím předvedení zaslouženě
oddechnout :-)
Děti z mateřské školy i žáci ZŠ nacvičovali svá představení
každou volnou chvíli, téměř všechna vystoupení dostávala
během zkoušek další a další facelift, jehož otěže třímali pevně v
rukou režiséři (třídní učitelé). I tak se objevil sem tam
improvizovaný kousek.
Když už líčíme své zážitky z akademie, musíme také
připomenout projekt Panenky pro Verunku.
V úvodu akademie proběhla dražba panenek, které věnovali
učitelé i děti. Děti a někdy dokonce celé rodiny pak panenkám
vytvořili nový outfit. Hotové panenky dostali svá pořadová čísla a
jména. Ty, které jsme nestihli vydražit při páteční akademii, pak
byly nabídnuty k prodeji za minimální cenu dvě stě korun při
sobotním jarmarku na náměstí. Všechny panenky se nakonec
podařilo prodat. Součástí sobotního prodeje
ve školním stánku však nebyly jen panenky, ale také bazárek
hraček. Tak jak během příprav přibývaly panenky s novými
oblečky, přicházelo více a více dětí s hračkami, kterými chtěli
přispět k projektu Panenky pro Verunku.
Celkový výtěžek se nakonec vyšplhal k částce Kč 7441,-. Ještě
jednou upřímně a z celého srdce děkujeme všem, kteří se jakkoli
zapojili a přispěli na dobrou věc. Získaná částka byla použita na
nákup poukazů na lékárenské zboží a dětské potřeby. Maminka i
s Verunkou si dárek vyzvedly osobně
30. června při slavnostním zakončení školního roku 2015/16.
V rámci oslav 800 let městyse pořádala škola v sobotu 18. června
2016 den otevřených dveří. Budovu školy, mateřské školy i školní

družiny navštívili současní žáci s rodiči, ale i pamětníci, kteří tu ve
školních škamnách sedávali v době druhé světové války.
Během letních prázdnin uspořádala škola svůj první letní tábor v
době od 25. do 30. července. Užít si společnou letní zábavu do
Starých Splavů nakonec vyrazilo 25 žáků naší školy.
S koncem školního roku 2015/16 opustili naši školu také žáci
devátého ročníku, kteří pokračují ve studiu na středních školách a
učilištích. 3 žákyně odešli na gymnázium, 1 žákyně na obchodní
akademii, 2 žákyně na Střední zemědělskou školu a ostatní na
odborná učiliště. Z 5. ročníku konala přijímací zkoušky na
víceleté gymnázium 1 žákyně, která také uspěla.
A teď už k novému školnímu roku 2016/2017. Do prvního ročníku
nastoupilo 19 prvňáčků, kteří si rychle zvykli na svou novou paní
učitelku Mgr. Janu Harazímovou.
V říjnu už si o nich mohli rodiče přečíst v denním tisku. MF Dnes
ve spolupráci s firmou Prestige Foto, v rámci projektu Prvňáčci,
děti vyfotografovali a fotografie otiskli v MF Dnes.
Dětem pak ještě nabídli ke koupi sadu fotografií.
V Úštěku proběhl dne 16. 9. 2016 tradiční běh po úštěckých
schodech, kterého se opět zúčastnila vaše equipa a její návrat
byl ověnčen drahými kovy. Zlatou medaili získali Luboš Manda a
Tomáš Volák, stříbro vybojovala Radka Paulenová a bronz Lucie
Vaníčková a René Mečár.
V měsíci září proběhl celoškolní projekt Olympijské hry.
Realizace projektu probíhala během dvou dnů. První den
jednotlivé třídy představily prezentace některých sportu, ve
kterých se soutěží na LOH. Druhý den pak měli všichni možnost
si takové sportovní zápolení vyzkoušet na vlastní kůži. Každý
učitel si připravil stanoviště a soutěžní disciplínu. Žáci tak mohli
zakusit například běh o berlích, skok do dálky, hod trojzubcem,
jezdecký parkur, stolní tenis, skok přes překážky a další.
HLAVÁČKOVÉ LOUKY
Po dvou letech jsme zažádali o dotaci na ruční sekání a likvidaci
náletů na loukách v Brozanech. Jedná se o lokalitu louky

Štěpnice a Nad hřbitovem. Tyto louky jsou zařazené do soustavy
chráněných území Natura 2000 a nazývají se loukami stepními.
Na realizaci akce byly poskytnuty finanční prostředky v rámci
Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí
zastoupeného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Účelem dotace je odstranění sušiny a náletů, které vznikly s
útlumem hospodaření a dusí původní vegetaci. Tím se uvolní
prostor pro růst zejména hlaváčku jarního, dále kavylu
vláskovitého a konzince bezlodyžného.
Zásah v lokalitě spočívá v odstranění náletových dřevin na ploše
0,1 ha, posekání 1,6 ha luk a odvozu pokosené hmoty mimo
hranice lokality.
Na tomto projektu spolupracujeme s obecním úřadem. Děkujeme
pracovníkům Služby Brozany, kteří posekali náročný terén louky
ve Štěpnici a nad hřbitovem a příznivcům spolku, kteří shrabali
trávu mimo hranici louky.
Brozanská lokalita hlaváčku jarního je ojedinělá v našem regionu,
měli bychom se o tyto oblasti starat a zachovat je pro další
generace. Možná by stálo za úvahu spolupracovat se školou
zapojit i místní děti. Jsme otevření k takovéto spolupráci.
Přijďte se na jaře podívat do Štěpnice na rozkvetlé hlaváčky.
M. Pojerová

ZE ŽIVOTA MĚSTYSE
RYBÁŘI INFORMUJÍ
Prázdniny a dovolené skončily, blíží se podzim a zima. V sobotu
21. srpna 2016 provedla rybářská stráž MS Doksany společnou
kontrolu revírů Ohře 1, 2, 3. Zaměřili jsme se na dodržování
pravidel rybářského řádu, na černé skládky a celkově na pořádek
kolem řeky Ohře. Největší šok jsme zažili, když jsme přišli do
míst, kde se říká Na Hraběcím. Na levém břehu se skácel statný
dub, přehradil téměř 2/3 řeky a začal zachytávat odpad co tam
člověk, nezodpovědný člověk odhodí. Je to velice smutný pohled
a Vašek Šťástka to nevydržel a napsal článek do Litoměřického
deníku včetně fotodokumentace, ani se sousedům v

Německu nedivím, že nás za nepořádek, který k nim připluje po
Labi, velice kritizují. Bohužel, stav ještě zdaleka není dle našich
představ, neukáznění jsou někteří chataři, protože sekají často
trávu a místo, aby ji odvezli ke hřišti, tak jako to dělám já, tak koš
vysypou do řeky, nebo takticky na samý okraj břehu řeky a větší
voda to uklidí . To je pro ně nejrychlejší způsob úklidu, bohužel.
Poslední případ: posekaná tráva odtekla v řece, část pokračovala
směr Nouzov a MVE Doksany a druhá část do mlýnské strouhy.
Po přestávce zahájil činnost výbor MS a 9. září se uskutečnila
první schůze. Jinak máme vývěsní skříňku v Brozanech na
náměstí a všechny důležité informace tam jsou zveřejňovány.
Činnost zahájil i kroužek mladých rybářů pod vedením Zd.
Nováka.
Dne 26. 8. zase některý provozovatel MVE přetrhl řeku, v 17 00
teče dle LG Brozany jenom 4, 017m³ a to nám tady chtějí
vybudovat další zlo, proto říkáme stále a pořád, MVE na jezu v
Hostěnicích nechceme za žádnou cenu a za žádných podmínek,
pevně věříme, že nás starostové Brozan nad Ohří a hlavně ing.
Medáček, starosta Budyně v boji nezklamou a podpoří.
Někdo může říci , co s tím zase otravují, o co jde, teče málo
vody, tak co? Nezasvěceným a neznalým, můžeme říci, že to je
pro zdejší ekosystém špatně a dokonce hodně špatně. Člověk je
nejdokonalejší savec, přírodu ničí soustavně a jednou člověk
zničí sám sebe a život na této planetě.
Dne 1. října se konal výlov chovného rybníka Brozanech , počasí
nám přálo, brigádníků přišlo dost, přišli i diváci a výlov se tak
zdařil a byl dobře hodnocen. Jako dozor SÚS byl přítomen
hospodář MO Štětí Jiří Schon, slovili jsme 441 ks kapra o celkové
váze 441 kg a 1184 ks kapra o váze 296 kg, ten se vrátil do
rybníka. Dále byla slovena bílá ryba, cejn, plotice, amuři, líni a
dva sumečkové, vše bylo vysazeno do revíru Ohře 1.
Stručně k výstavbě MVE na jezu v Hostěnicích, investor od
záměru neustoupil a mění taktiku.
Nic stále není rozhodnuto, odvolali jsme se na MŽP ČR a pozor,
MŽP ČR 15. 9. 2016 kladně vyřídilo a přijalo naše odvolání z
května 2016 proti rozhodnutí KÚ v Ústí n/L. o vydání výjimek na

ochranu chráněných a ohrožených živočichů ve prospěch
investora.
A tudíž MŽP ČR zrušilo původní souhlasné rozhodnutí KÚÚK z
března 2016 a nařídilo nové projednání.
Vyhráli jsme první bitvu, ale ještě jsme nevyhráli válku.
Investor se chce zalíbit občanům, v říjnu vyvolal další neveřejné
jednání v Pístech, navrhuje snížení výkonu o 50% na výkon
210kW , vybudování lávky přes řeku atd. maže med kolem pusy,
jen aby svůj záměr prosadil.
Ale pozor, tři subjekty a to rybáři, Brozany spolek, občané
Píst pod vedením L. Brože trvají na svém a stále říkáme MVE na
jezu v Hostěnicích za žádných podmínek nechceme.
Znovu se uskuteční v Pístech v restauraci u Maxima dne 11.
listopadu od 18 00 hod. veřejná schůzka, kde se bude změna
projektu prezentovat.
Žádáme všechny občany, rybáře, zájemce o tento problém, aby
se zúčastnili v co největším počtu. Přijďte si investora
poslechnout osobně, je to vždy nejlepší jak být nejlépe
informován.
V Brozanech nad Ohří 8. října 2016
Jan Šlosr jednatel MS Doksany

ZÁVOD MLADÝCH HASIČŮ
V neděli 25. září jsme u nás uspořádali 9. ročník
soutěže mladých hasičů v Závodu požárnické
všestrannosti. Asi dvoukilometrová trasa vedla lesem
kolem kempu a bylo na ní několik stanovišť, kde děti
plnily různé úkoly. Musely prokázat například znalost
základů zdravovědy, předvést práci s mapou a buzolou, uvázat
vybrané uzle, určit vhodné hasící prostředky…
Síly si k nám přijelo poměřit celkem 23 pětičlenných hlídek,
rozdělených do dvou věkových kategorií. Nás reprezentovaly 3
hlídky starších žáků a určitě nezklamaly. Zlato si sice odvezli do
Křešic, ale stříbro i bronz zůstalo doma. Naše třetí hlídka skončila
na šestém místě.
V kategorii mladších žáků první místo obsadila opět hlídka
z Křešic, stříbro putovalo do Klapý a bronz do Polep.

NAŠE VÍTĚZSTVÍ V PHL ŽÁKŮ
Celé léto jsme se s družstvem starších žáků
zúčastňovali série závodů, zařazených do
Podřipsé hasičské ligy. V této soutěži se nám
nad očekávání dařilo a nakonec jsme celou ligu
vyhráli se ziskem 107 bodů. Na druhý Černouček jsme měli
náskok dvanácti bodů. Povedlo se nám i zaběhnout rekord celé
Podřipské ligy s časem 17.78. A zároveň i naše Kája Hubačová
získala titul „Nejrychlejší proudařka dětské ligy“, když se jí
povedlo nastříkat terč za 16,77 vteřin.
V sobotu 25. října jsme v bechlínském kulturním domě na
slavnostním vyhlášení výsledků Podřipské ligy převzali za toto
vítězství obrovský pohár a krásný dort.
Hostěnice informují
A podzim je zase u nás, jako všude okolo. Neúprosná nastupující
často mlhavá, sychravá až škaredá rána jsou nám všem přes
vyklubaný den odměněna DAREM PŘÍRODY v podobě krásných
barev okolních listnatých stromů a keřů. První mrazíky však
urychlí spad všech jejich listí, ale vždyť je přeci listo-pad. V době
vydání Zpravodaje bude už všude zřejmě vše zaseto, hlavní
zájmová plodina v naší oblasti, kterou je česnek, už bude také
v zemi. K tomu motoristé budou ze zákona přezouvat své oře na
zimní sezonu. Čím více tudíž čtenáře pak překvapit.
Samotné Hostěnice a přiléhající naše osady Nouzov i Kliment po
příjemném létě opět osiřely nepřítomností chatařů a turistů, ale
místní lidé zde žijí dál svými denními starostmi. Zdvižený prst na
nebezpečí z informace o zrušení kontejneru na komunální odpad,
který, místní lidé přijali s nevolí, stále hrozí. Někteří našinci i
přespolní stále asi nevědí, co kam patří. Směs všeho možného,
malého i objemného v oploceném kontejneru je pak mnohdy
pastvou pro některé lovce, po nichž zůstává často okolo klece
nehorázný b…, či-li slušně nepořádek. Řešením ale rovněž hrozí
povinný popelnicový systém, který však může sekundárně
způsobit odhození jakéhokoliv odpadu kdykoliv jinam, nebo jeho
spálení ale i vznik nových černých skládek. Dokonce i PET lahve

a igelitové sáčky jsou již i dnes viděny nejen na mostku ve
větvích nad vodou Mlýnského náhonu. Nová černá skládka se
objevila u pilíře pod dálnicí vpravo u strouhy. Naštěstí neúcta
k životnímu prostředí je záležitostí jen u některých málo z nás.
Proto dívejme pozorně se kolem sebe a upozorňujme na tyto
nedostatky.
Nyní radostněji. Zřejmě jste se již většina dozvěděla o výsledcích
úsilí několika organizovaných skupin občanů v boji proti realizaci
záměru výstavby MVE (malé vodní elektrárny) na jezu
Písty/Hostěnice. Po téměř tři a půl letém osobním a
administrativním klání s krajským úřadem v Ústí nad Labem,
rozhodl odvolací organ (Ministerstvo životního prostředí ČR)
v náš prospěch. V září t.r. zrušil Rozhodnutí KÚÚK o povolení
výjimek a nařídil nové projednávání. Bližší informace si můžete
najít na webových stránkách Spolku Brozany. Investor ale také
BOJUJE dál. K tomu pořádá další setkání s občany, aby vysvětlil
všem svůj redukovaný projekt a přesvědčil občany o jeho
prospěchu. Přijďte proto i vy v pátek dne 11. 11. na sv. Martina
v 18 hodin do sálu místního hostince v Pístech a pomoci
rozhodnout co zde chceme a nechceme. Váš a náš zájem je
dnes o všem. Nic není zatím rozhodnuto.
V minulém Zpravodaji bylo sděleno, že byl proveden průzkum
zájmu občanů o likvidaci domovních kalů v Hostěnicích. Akce ve
dvou kolech bohužel přilákala málo účastníků, ale těší mne, že
bylo přítomno procentuálně více majitelů nemovitostí, než se
zúčastnilo procentuálně občanů v posledních volbách. Výsledky
ALE jednoznačně potvrdily, že fekálie JSOU ústřední místní
problém, lidé májí zájem jej řešit a spolupracovat. Základní
otázkou je však jak konkrétně se bude řešit, za kolik a od kdy.
Věřím, že po projednání ve vedení obce bude nalezeno optimální
řešení ke spokojenosti všech a zároveň k ochraně našeho
životního prostředí. O výsledcích budete informováni.
Na závěr mi dovolte popřát vám všem do následujícího spíše
nostalgického podzimního tzv. sychrava všem spíše optimismus,
úsměv ve tváři a v duši, vzájemnou toleranci v přikládání pod
pecí a bezpečnostní všímavost kolem sebe. Přejme si všichni, ať

blížící se možné předvánoční kvaltování je vystřídáno reálnou
rodinnou a společenskou pohodou.
Za Hostěnice krásnější a veselejší
RSDr. Oldřich Krejčí, MBA

CO V KNIZE NEBYLO …
Otevíráme zde novou kapitolu Zpravodaje nazvanou: CO
V KNIZE NEBYLO. Sebraných materiálů, podkladů pro dějiny
Brozan bylo tolik, že se opravdu všechny nedaly použít. Proto
zde budeme uvádět některé z nich.
(Doplnění informací o rodu Vřesovců)
Nezapomenutelná zrada!
Nedaleko obce Kostomlaty pod Milešovkou, se nacházejí
zříceniny hradu stejného jména. Hrad stojí na místě bájného
slovanského hradiště zvaného Sukoslav. Hrad byl postaven
kolem roku 1300 pány z Rýzmburka.
V době husitských válek byl majitelem hradu Albert z Dubé,
přední odpůrce husitů v Čechách. Jeho hrad se stal proto terčem
husitských bojovníků. Po celou dobu husitských válek však hrad
odolával jejich náporu. Jeho osud se naplnil až samotném závěru
husitských bojů. Severočeský husitský hejtman Jakoubek
z Vřesovic se rozhodl hrad dobít za každou cenu. Tímto jeho
rozhodnutím se hrad zapsal do českých dějin. Proč? Jakoubkovo
vojsko obléhající hrad, nemohlo posílit husitská vojska, která byla
v roce 1434 poražena v bitvě u Lipan. Mluvilo se o zradě
hejtmana, který sice nakonec hrad u Kostomlat dobil, ale hlavní
bitva byla prohraná.
K této události se váže pověst. Prý zde dodnes straší duch
Jakoubka z Vřesovce. Když se odehrávala bitva u Lipan,
nepomohl a údajně zradil husity a přešel na stranu Zikmunda.
Zjevuje se jako duch s černou skvrnou na čele v podobě kalichu.
(O zradu mohlo jít. Jakoubek neupadl v nemilost, ale naopak
získal velká panství na Teplicku i Ústecku)
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