Zpráva za rok 2012 o činnosti o.s. „Zachraňme teplickou poustevnu“
Naše motivace:
Poustevna je jednou z mála památek v Teplicích. Zdá se, že je to jediná dochovaná poustevna z doby
poustevnictví v Českém baroku. Není jiné možnosti, než tuto stavbu zachránit a opravit. Využití předpokládáme
jako muzeum historie Teplic a částečně jako prostor pro setkávání.
Činnost v roce 2012:
−přes léto pravidelné prohlídky poustevny pro veřejnost, na požádání kdykoli
−přednáška pro veřejnost v ZŠ Teplice nad Metují o poustevně
−přednáška na sněmu Společnosti ochránců památek Východních Čech v Hradci Králové
−zapojení do akce „Noc kostelů“
- prohlídka poustevny pro veřejnost
- přednáška s promítáním o poustevnících a jejich době
- varhanní koncert
- účinkování v pořadu „Toulavá kamera“ a zpravodajství z regionů ČT
−opravy poustevny formou brigády
- úklid objektu poustevny
- odbourání stropů s dřevomorkou
- práce na zahradě
- méně náročná oprava střechy
−práce

provedené v rámci grantového programu MK ČR „Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností“, práce podle projektové dokumentace vytvořené ateliérem INRECO, Hradec Králové,
provedené firmou Myška, Teplice nad Metují
- oprava havarijního stavu sklepa – založení a vyzdění zřícené zdi, oprava kleneb
- část statického zajištění vnější zdi
- nové vyřešení odvodu dešťové vody
−oprava

střechy firmou Kulda Červený Kostelec

Účetnictví 2012:
1. účet veřejné sbírky
příjmy (pokladničkou, vklady na účet)
výdaje – projektant (konzultace, rozpočet, kontrolní den)
výdaje – archeologický průzkum
výdaje – firma Myška
bankovní poplatky

18 452 Kč
- 8 086 Kč
- 2 303 Kč
- 7 809 Kč
- 93 Kč

2. účet sdružení
příjmy – dotace MK ČR
příjmy – dotace města Teplice nad Metují
příjmy – dar od sponzora
příjmy – vstupné
výdaje – firma Myška
výdaje – projektová dokumentace
výdaje – archeologický průzkum
bankovní poplatky

106 000 Kč
40 000 Kč
71 500 Kč
7 750 Kč
- 142 235 Kč
- 71 460 Kč
- 1 805 Kč
- 42 Kč

Stav oprav poustevny po roce 2012:
Je vytvořen projekt záchrany poustevny, proveden biologický průzkum. Brigádně byl objekt uklizen,
shozeny části stropů s dřevomorkou. Byla provizorně opravena střecha. S pomocí grantu MK ČR a dotace města
zrušen havarijní stav sklepa – firmou Myška opraveny klenby, obnovena zborcená zeď, provedena část statického
zajištění obvodové zdi, vyřešen odvod dešťové vody. Dále byla provizorně opravena zídka nad vchodem do
poustevny a opravena střecha nad ní. Během prací proveden archeologický průzkum firmou LABRYS, o.p.s.

Praha s negativním výsledkem. Dále provedena oprava náročnějších partií střechy firmou Kulda.
Objekt poustevny je stále v havarijním stavu - roubená část, stropnice a konce krokví napadené
dřevomorkou.
Plán činnosti na rok 2013:
- pokračování v prohlídkách s omezením při stavebních pracích
- bádání v historii poustevny ve spolupráci s NPÚ
- přednáška pro veřejnost, zapojení do akce „Noc Kostelů“
- brigádně provést:
- statické zajištění vnější zdi - dokončení instalace táhel
- příprava pro tesařské práce - odbourání stropů a očištění trámů
- dohled na stav střechy
- dohled nad dřevomorkou, likvidace podle možností
−
−

−

budeme se hlásit do dostupných grantových programů (MAS Broumovsko, MK)
máme vybraného špičkového tesaře na provedení prací v roce 2014. Letos provedeme přípravné práce –
zajištění dřeva, odkrytí napadených částí a jejich zajištění, upřesnění postupu a rozpočtu ve spolupráci s
projektantem.
průzkum stropních trámů a příprava jejich oprav v kostele P. Marie Pomocné

Poděkování
Loni jsme dostali a letos máme znovu schválen příspěvek od města ve výši 40 000 Kč. Velice nás těší, že město
podporuje záchranu této cenné stavby, poslední památky na zajímavou dobu poustevnictví 18. století.
V Teplicích nad Metují, březen 2013

Mgr. Martin Mráz, předseda sdružení

