
Výroční zpráva spolku „Zachraňme teplickou poustevnu“ v
roce 2017

Letošní rok jsme realizovali etapu IV rekonstrukce – dokončili opravu střechy až ke 
kostelu, vyměnili část plechové střechy za měděnou v rozsahu nezbytném pro položení 
šindele. Dále jsme opravili šindel na věžičce, na jaře roku 2018 máme v plánu osadit novou
makovici. Přezdili jsme štítovou zeď se vstupním portálem, která byla v havarijním stavu. 
Přezdili jsme jeden komín.

V kostele poustevny se konají pravidelné bohoslužby, i když jen jednou měsíčně. V 
květnu se zde konala tradiční saleziánská pouť.

S omezením při opravě jsou konány prohlídky pro veřejnost.

Plán další rekonstrukce:
Budeme se hlásit do dostupných grantových programů. V případě úspěchu bychom

měli  realizovat  etapu  V rekonstrukce  –  oprava  roubení.  Ještě  před  ním  bychom  měli
dokončit statické zajištění v úrovní podlahy. Dále je potřeba přezdít poslední komín, který
jsme z nedostatku financí nechali ubouraný pod šindelí. Měli bychom též dozdít vybourané
zdivo. Poté by začaly práce v interiéru – podlahy, omítky, stropy. 

Činnost spolku v roce 2017:
 prohlídky poustevny pro veřejnost
 brigádnické práce před i během tesařských prací

Proč poustevnu opravujeme:
- je to jedinečná památka z 18.století, ve které je provedeno jen málo stavebních úprav. 
Snažíme se zachovat co nejvíce původních prvků a opravu provádět technologií té doby.
 
Velice děkujeme městu za věnování dřeva, technickou podporu i za finanční 
příspěvek. Dále děkujeme všem, kteří přispěli do veřejné sbírky a v neposlední řadě panu 
Ročárkovi za ochotné zapůjčení nářadí. Více na www.poustevnateplice.cz.

V Teplicích nad Metují, duben 2018 Mgr. Martin Mráz, předseda spolku

http://www.poustevnateplice.cz/


                           Účetnictví roku 2017:

účet spolku příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2016 57,80
dotace města Teplice nad Metují 40000,00
dotace Ministerstvo kultury 300000,00
dotace Královéhradeckého kraje 276000,00
dary 85200,00
úroky 6,65
tesařské práce (Stejskal, Růžička, …) 215494,00
zednické práce (Trunečka) 158635,00
pokrývačské práce (Stejskal) 275757,00
Materiál – latě, část šindelí 46502,00
daň z nemovitostí 2862,00
vodné 148,00
bankovní poplatky 182,00
celkem 701206,65 699580,00

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2016 1379,65
příspěvky dárců na účet 5000,00
příspěvky dárců do pokladničky 6358,00
úroky 0,15
Materiál – lignofix 5508,00
tesařské práce (David Stejskal) 7000,00
bankovní poplatky 31,00
celkem 11358,15 12539,00

platby v hotovosti příjmy výdaje
dar soukromé osoby 6404,00
tesařské práce 3500,00
sušení šindele 2904,00
drobný materiál ???
poplatky – výpis z katastru 300,00
celkem 6404,00 6404,00

etapa IV – dokončení střechy příjmy výdaje
dotace MK 300000,00
dotace Královéhradeckého kraje 276000,00
dotace města Teplice nad Metují 40000,00
dary 102962,15
tesařské práce 225994,00
pokrývačské práce 275757,00
zednické práce 158635,00
zbylý materiál 54914,00
poplatky 3523,00
kulatina, věnována městem Teplice nad Metují
celkem 718962,15 718823,00


