
Výroční zpráva spolku „Zachraňme teplickou poustevnu“ v
roce 2016

Na letošní rok jsme měli v plánu dokončit opravu střechy poustevny – etapu IV 
celkové rekonstrukce. Protože nám nebyl udělen grant od Ministerstva kultury a 
Královéhradeckého kraje, ale dostali jsme příspěvek od města, provedli jsme nějaké 
tesařské práce.

Letos proběhla valná hromada spolku, kde jsme schválili nové stanovy tak, aby 
vyhověli novému občanskému zákoníku.

Spolu s farností jsme se v květnu zapojili do akce „Noc kostelů“.
V kostele poustevny se začaly konat bohoslužby pravidelně jednou měsíčně.

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

měli realizovat etapu IV rekonstrukce - 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. V další etapě bychom měli dokončit
hrubé opravy opravou roubení. Poté by začaly práce v interiéru – podlahy, omítky, stropy. 

Činnost spolku v roce 2016:
 prohlídky poustevny pro veřejnost - danově uznatelný příjem v evidenci u Mgr. Ladislava
Šikuta
 dobrovolné brigádnické práce před i během tesařských prací pod vedením předsedy 
spolku
 brigádnické činnosti na dohodu o provedení práce - danově uznatelný výdaj v evidenci u 
Mgr. Ladislava Šikuta – práce na zahradě poustevny
 povinné práce jako výkonu trestu – od probační a mediační služby Náchod pod vedením 
Mgr. Ladislava Šikuta – červenec, srpen, práce na zahradě poustevny

Proč poustevnu opravujeme:
- je to po mnoha stránkách jedinečná památka z 18. století, ve které bylo provedeno jen 
málo stavebních úprav
- rádi bychom vytvořili místo, kde se bude prolínat doba poustevníků se současností
 
Velice děkujeme městu za technickou podporu 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, duben 2017 Martin Mráz, předseda spolku

http://www.poustevnateplice.cz/


                           Účetnictví roku 2016:

účet spolku příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2015 1187,30
dotace města Teplice nad Metují 40000,00
dary soukromých osob 30100,00
úroky 1,50
tesařské práce (Obnova památek) 5860,00
tesařské práce (David Stejskal) 62506,00
uložení lepenky na skládku 2685,00
vodné 146,00
bankovní poplatky 34,00
celkem 70101,50 71231,00
zůstatek účtu dne 31.12.2016 57,80

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2015 1085,44
příspěvky dárců na účet 20000,00
příspěvky dárců do pokladničky 4229,00
úroky 0,21
tesařské práce 23896,00
bankovní poplatky 39,00
celkem 24229,21 23935,00
zůstatek účtu dne 31.12.2016 1379,65

platby v hotovosti příjmy výdaje
dar soukromé osoby 8639,00
zakrývací plachty 3434,00
Lignofix E-Profi – impregnace dřeva 1853,00
líh (na ředění lignofixu) 490,00
daň z nemovitostí 2862,00
správní poplatek – prodl.stav.pov 1000,00
celkem 8639,00 8639,00


