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SPOLEK   PRO   ZÁCHRANU   HRADU 

KOSTOMLATY 

 

 

Vážení členové, 

předkládám Vám výroční zprávu Spolku pro záchranu hradu Kostomlaty, která 

popisuje činnost a hospodaření v roce 2015. 

V roce 2015 jsme všichni věnovali intenzivní práci a svůj čas ve více oblastech. 

Proběhly základní kroky pro nový zápis do spolkového rejstříku. Společně s Obcí 

Kostomlaty se nám podařilo vybudovat převážnou část opravy objektu - zázemí pro 

spolek. 

 
                                                        Eva Karbanová 

                                                                              předseda sdružení 

 

 



 

Základní údaje o spolku: 

 

dle výpisu ze spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem ke 

dni 8.3.2016 

Přesný název:    Spolek pro záchranu hradu Kostomlaty 

Sídlo:    Lhenická 310, Kostomlaty pod Milešovkou, 417 54 

Datum vzniku: 18.2.1998 

Datum zápisu: 1.1.2014 

Právní forma: spolek 

Účel: revitalizace, provozování, propagace a popularizace hradu Kostomlaty, s cílem 

posílení turistiky a cestovního ruchu v oblasti Českého středohoří. 

Nejvyšší orgán: členská schůze 

Výkonná rada: předseda – Eva Karbanová 

                         hospodář – Ladislav Faigl 

                         člen – Roman Šulík 

   

Kontakty: 

Eva Karbanová – 603471649 

Ladislav Faigl – 737403410 

Roman Šulík - 605866013 

e-mail: hradkostomlaty@seznam.cz 

www.hradkostomlaty.sweb.cz 

 

mailto:hradkostomlaty@seznam.cz
http://www.hradkostomlaty.sweb.cz/


                   

Seznam řádných členů spolku k 31.12.2015: 

 
Eva Karbanová 

 

Ladislav Faigl 

 

Roman Šulík 

 

Karel Procházka 

 

Tomáš Vendera 

 

Martin Vitouš 

 

Bohuslav Rapavý 

 

Vladimíra Siegismund 

 

Ladislav Vrba 

 

Hana Braun 

 

Jaroslav Hájek 

 

čekatelé: 
Diana Blahýnková, Lenka Becherová 

 

čestné členství: 

Michal Zechovský, Jaroslav Pauza, Miroslav Pauza 

 

 

 

 

Hospodaření v roce 2015: 



Obec Kostomlaty pod Milešovkou zainvestovala do objektu v roce 2015: 

 

zabezpečení přístupu na hrad – 48.134,- Kč 

 

projektová dokumentace na další realizaci – zpevnění zdí – 151.200,- Kč 

 

stavba zázemí pro spolek – 601.244,- Kč 

 

celkem............................. 800.578,- Kč 

 

Spolek pro záchranu hradu Kostomlaty zainvestoval do objektu v roce 2015: 

 

příjmy..........................................76.155,60 Kč 

           dobrovolné svtupné......... 73.145,-    Kč 

           úroky...............................        10,60 Kč 

výdaje........................................  64.995,- Kč 

           zboží na prodej …..........  16.746,- Kč 

           provozní režie................   22.086,- Kč 

           nákup materiálu.............   18.113,- Kč 

           ostatní............................      8.050,-Kč 

 

hospodářský  výsledek...............   + 11.160,60  Kč 

 

Celkový přehled nákladů na hrad od 1.1.2012 do 31.12.2015 

spolek                                                                                                                                       

2012 435.928,- 

2013 0,- 

2014 68.414,- 

2015 25.163,- 

celkem 529.505,- Kč 

                                                                 

obec 

2012 0,- 

2013 0.- 

2014 5.332.296,- Kč 

2015    800.578,- Kč 

celkem 6.132.874,- Kč 

 

Celkem spolek + obec...........6.662.379,- Kč 

Celkový přehled nákladů na obnovu bývalého hostince – „zázemí“ od 1.1.2011 



do 31.12.2015 

spolek                                                                                                                                       

2011 15.000,- 

2012 81.873,- 

2013 0,- 

2014 68.414,- 

2015 25.163,- 

celkem 190.450,- Kč 

                                                                 

obec 

2015   601.244,- Kč 

celkem   601.244,- Kč 

 

Celkem spolek + obec.............791.694,- Kč 

 

 

 

  Činnost spolku v roce 2015: 

 
– činnost na hradě byla zahájena v březnu úklidem 

– od dubna byly zajištěny víkendové služby na hradě pro veřejnost, návštěvníky 

– během brigád probíhalo pokračování  první etapy na vybudování zázemí hradu.   

Byly odvezeny trámy na hrad, osazeny stropní trámy a následně byly usazeny 

krovy (s komplikacemi, ale nakonec krovy byly usazeny dle projektu a dle 

požadavků příslušných orgánů). Komín byl vyzděn a dozděna štítová zeď na 

sever u první etapy. 

Zástupci obce Kostomlaty se rozhodli, že obnovu objektu bývalého hostince 

(zázemí spolku) nechají na vlastní náklady obce dodělat firmou i s  druhou 

etapou na úroveň hrubé stavby. Na těchto pracech se dělalo díky příznivému 

počasí až do února letošního roku (2016). 

Zajistili jsme  výrobu oken, dveří a okenic. 

– v červnu se na hradě konal muzikál „Jakoubek“, na kterém jsme zajišťovali 

občerstvení 

– 14.července OS svolala mimořádnou schůzi, kde řešila odstoupení předsedy 

Michala Zechovského a výkonná rada byla doplněna o Evu Karbanovou, která 



byla pověřená vedením OS 

– v srpnu byla plánována tradiční akce „bitva“, ale bohužel z důvodu 

dlouhodobého sucha, vyhlásil Mg Teplice zákaz vstupu do lesa, museli jsme, 

po dohodě s OÚ Kostomlaty, akci zrušit. V té době byla věž uzavřena a služby 

na hradě zrušeny 

– v průběhu celého roku byly na hradě prováděny údržbové práce  - sekání trávy, 

vystřihování náletů, úklid 

– v prosince 2015 proběhlo podání žádosti na zápis změny údajů do spolkového 

rejstříku ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem 

– v prosinci 2015 proběhla členská schůze, na které mimo jiné, byly schváleny 

tyto změny na další období: 

         -  změna názvu spolku – z původního „Občanské sdružení pro záchranu hradu 

Kostomlaty“ na :spolek pro záchranu hradu Kostomlaty“                         

         -  změna sídla spolku – na  Obecní úřad, Lhenická 310, Kostomlaty pod 

Milešovkou 

         - změna stanov 

         - jmenování členů výkonné rady 

 

Plán spolku pro rok 2016: 

 
• pokračování na obnově objektu bývalého hostince. Jedná se o elektroinstalaci, 

okna , dveře, okenice, omítky, podlaha v části první etapy, schody do půdního 

 prostoru, oprava hradební zdi 

• dokončení odpadů z okapů + instalace nádrže za hradební zdí 

• klenba nad schodištěm do sklepa 

• akce „bitva“ 

• údržba hradu (sekání trávy a vystřihování náletů) 

• celosezonní – každodenní služby zajištěné dotovaným pracovním místem ÚP 

Teplice z fondů – projekt 



• před sezonou vyčistění věže 

• 7.4.2016 den s MLK kostomlaty na hradě 

• 16.4.2016 akce CHKO – cca 100 lidí – zajistit občerstvení 

• žádost o pronájem hradu p. J. Luňákem na muzikál Jakoubek v termínech - 

17.,18.,19. 6., 26.,27. 8.,28.8. 2016 

• žádost p. M. Suchého o přenocování na hradě cca 30 lidí v termínu 2.-3. 9. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 


