Zpráva za rok 2013 o činnosti o.s. „Zachraňme teplickou poustevnu“
Činnost v roce 2013:
−prohlídky poustevny pro veřejnost
−přednáška pro veřejnost v ZŠ Teplice nad Metují o poustevně
−zapojení do akce „Noc kostelů“
-oprava poustevny formou brigády
- pokračování ve vyklízení poustevny
- příprava pro tesařské práce - rozebrání stropů v severovýchodním křídle a odhalení stropních trámů
- práce na zahradě
- uložení nábytku do prostor města Teplice nad Metují ve spolupráci s Technickými službami města
- v grantovém programu MAS Broumovsko jsme neuspěli
Stav oprav poustevny po roce 2013:
Je vytvořen projekt záchrany poustevny, proveden biologický průzkum. Brigádně byl objekt uklizen,
nábytek uložen do prostor města Teplice nad Metují. Byly shozeny části stropů s dřevomorkou, strop v
severovýchodním křídle rozebrán. Je provizorně opravena střecha lepenkou, stropnice podepřeny. Opraveny dvě
komory sklepa (zrušen havarijní stav), vyřešen odvod dešťové vody sklepem. Provedena část statického zajištění
obvodové zdi. Je provizorně opravena zídka nad vchodem do poustevny.
Objekt poustevny je stále v havarijním stavu - roubená část, stropnice a konce krokví napadené
dřevomorkou, tj. je narušena statika krovu.
Plán činnosti na rok 2014:
- pokračování v prohlídkách s omezením při stavebních pracích
- bádání v historii poustevny ve spolupráci s NPÚ
- pokračování v rekonstrukci poustevny, přihlášení do grantových programů MK ČR a dalších
- posoudit závažnost napadení stropnic v kostele
Plán rekonstrukce roku 2014:
Pokud uspějeme v grantových programech, máme v plánu opravit krov včetně stropnic v severovýchodním křídle,
tj. v křídle zakončeném valbovou střechou. Protože všechny stropnice a krokve jsou zasaženy dřevomorkou, ale
stolice krovu je takřka zachovalá, rozhodli jsme se po konzultaci s projektantem Ing. Rohlíčkem a odborníky z
NPÚ na tomto postupu.
- rozebrání popsané části střechy
- zakrytí objektu jednoduchou konstrukcí s plachtou
- výroba nových stropních trámů a krokví původní technologiií ručním tesáním. Stolice krovu zůstane původní.
- sestavení nového krovu na objektu
- laťování
- pokrytí štípaným šindelem
Účetnictví roku 2013:
účet sdružení
příjmy výdaje
dotace města
40000,00
úroky
3,89
NPÚ – SHP průzkum
4315,00
bankovní poplatky
7,00
celkem
40003,89 4322,00
zůstatek účtu dne 31.12.2013
45872,71

V Teplicích nad Metují, únor 2014

účet veřejné sbírky
příspěvek dárce
pokladnička
úroky
NPÚ – SHP průzkum
bankovní poplatky
celkem
zůstatek účtu dne 31.12.2013

příjmy
výdaje
300,00
4665,00
0,21
5685,00
27,00
4965,21 5712,00
98,15

Mgr. Martin Mráz, předseda sdružení

