
Zpráva za rok 2015 o činnosti spolku „Zachraňme teplickou poustevnu“

Průběh oprav poustevny v roce 2015:
Pokračování v opravě střechy: oprava krovu a položení šindele na střední část střechy poustevny. Tesařské práce vedl opět

David Stejskal, tesař pracující ručně historickým způsobem. Natesání trámů probíhalo jako loni v hale, kterou nám opět poskytlo
město. Stropní trámy byly vyrobeny všechny zcela nové, krokve byly některé natesány a některé nastaveny s pomocí tesařských
spojů zajištěné dubovými kolíky. Práce probíhaly s přestávkami po celý rok. Dále jsme opravili jeden komín, který byl přezděn a
osazen novou hlavicí, kterou vyrobili kameníci z fy Granit Lipnice. Nakonec byl nový krov s „drobným“ zpožděním zakryt štípanou
šindelí a natřena loňská část šindele, což zajistil šindelář Michal Pořický z Valašska. Sanktusník se nám nepodařilo z finančních
důvodů opravit, jen byl částečně rozebrán a zakryt.

Plán další rekonstrukce:
Podle úspěšnosti v grantových programech bychom měli opravit sanktusník, dokončit opravu střechy až ke kostelu, na což

navazuje přezdění štítové zdi a oprava komínu nebo dozdít vybourané části zdí, které bychom měli předtím ozářit mikrovlnami.
Hrubé opravy bychom ukončili opravou roubení. Poté by začaly práce v interiéru – podlahy, omítky, stropy. 

Činnost spolku v roce 2015:
 prohlídky poustevny pro veřejnost
 úspěšná přihláška do Havarijního programu Ministerstva kultury a grantu Královéhradeckého kraje, kam jsme se hlásili s etapou 
III opravy poustevny – rekonstrukcí střední částí střechy
 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
- rádi bychom vytvořili místo, kde se bude prolínat doba poustevníků se současností
 
Velice děkujeme městu za technickou podporu, věnování dřeva i za finanční příspěvek. Dále děkujeme všem, kteří přispěli do 
veřejné sbírky a kteří nám přišli pomoci na brigády. Více na www.poustevnateplice.cz.

V Teplicích nad Metují, květen 2016  Mgr. Martin Mráz, předseda spolku

http://www.poustevnateplice.cz/


                           Účetnictví roku 2015:                                                      Účetnictví jednotlivých etap opravy:

2012: etapa I – sklep, odvod deště příjmy výdaje

dotace MK 106000,00
dotace města 40000,00

veřejná sbírka 18452,00

vstupné 7750,00
firma Myška 150048,00
projektant (rozpočet, kontr.den) 8086,00
archeologický průzkum 4108,00
celkem 172202,00 162242,00

2014: etapa II – střecha s valbou příjmy výdaje
dotace MK 360000,00
dotace města (tento a min.rok) 80000,00
dary 39746,00
tesařské práce 269221,00
latě + šindel + pokládka 204685,40
různý materiál 11575,00
celkem 479746,00 485481,40

účet sdružení příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2014 118,64
dotace města Teplice nad Metují 40000,00
dotace Královéhradeckého kraje 135000,00
dotace Ministerstvo kultury 180000,00
dar soukromé osoby 14000,00
úroky 3,66
tesařské práce 129062,00
šindel + pokládka 210673,00
zednické práce (komín) 13500,00
latě 8712,00
lignofix 5826,00
vodné 110,00
bankovní poplatky 52,00
celkem 369003,66 367935,00
zůstatek účtu dne 31.12.2015 1187,30

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2014 46,21
příspěvky dárců na účet 4200,00
příspěvky dárců do pokladničky 3428,00
cena portálu PRO PAMÁTKY 5000,00
úroky 0,23
tesařské práce 11550,00
bankovní poplatky 39,00
celkem 12628,23 11589,00
zůstatek účtu dne 31.12.2015 1085,44

platby v hotovosti příjmy výdaje
dar soukromé osoby 16615,00
latě (Pila Teplice) 6900,00
doprava šindele (Šimčík) 7900,00
fošny (Dřevoterm) 1815,00
lignofix 512,00
doprava trámů (JIPEG Hronov) 580,00
komínový věnec (Granit Lipnice) 2873,00
celkem 16615,00 16615,00

2015: etapa III – střecha středního křídla příjmy výdaje
dotace MK 180000,00
dotace Královéhradeckého kraje 135000,00
dotace města Teplice nad Metují 40000,00
dary 43243,23
tesařské práce 140612,00
šindel + pokládka 210673,00
zednické práce 13500,00
zbylý materiál+doprava 31153,00
kulatina, věnována městem Teplice nad Metují
celkem 398243,23 395938,00


