
Výroční zpráva spolku „Zachraňme teplickou poustevnu“ v
roce 2018

Hlavní činností spolku je oprava poustevny. Letošní rok jsme realizovali etapu V. 
rekonstrukce – přípravné práce před opravou roubení. Šlo o statické zajištění vnější zdi v 
úrovni podlah. Práce provedl Filip Trunečka a David Stejskal se spolupracovníky, kteří se 
věnují opravě památek. S kopáčskými pracemi jim pomohli členové spolku. Dále jsme 
využili služeb kováře Kavky z Hejtmánkovic, který nám vytvořil kotvy pro táhla a firmu 
METAX Rasošky, která provedla pozinkování táhel. Na tyto práce jsme získali dotaci od 
Královéhradeckého kraje ve výši 59445 Kč.

Byly rozebrány podlahy, vykopány příkopy v místech táhel a provedeny průrazy zdí. 
Táhla jsme nechali zpracovat u kováře a pozinkovat ve firmě METAX. Instalovali jsme 6 
táhel. Výkopy byly zasypány pěnovým sklem, které zabraňuje pronikání vlhkosti a podlaha
provizorně urovnána. Po opravě roubení bude ještě hlína odebrána a celoplošně zasypána 
pěnovým sklem.

Dále jsme provedli nátěr šindelové báně věžičky poustevny a části šindele střechy 
poustevny (je dobré ji natírat až po zešednutí).

Další činností spolku je provázení pro veřejnost v areálu poustevny – kostela s 
nevšední freskovou výzdobou a zahrady, do poustevny lze jen lehce nahlédnout. Prohlídky 
koná, vede jejich účetnictví (nejsou součástí spolku) a o zahradu se stará člen spolku 
Ladislav Šikut s pomocníky.

V kostele poustevny se jednou měsíčně konají pravidelné bohoslužby. V květnu se zde 
opět konala tradiční pouť saleziánských spolupracovníků. Jako každoročně zde proběhly 
dva koncerty festivalu Varhanní léto Ladislava Šikuta.

Plán další rekonstrukce:
V roce 2019 bychom měli začít s nejnáročnější částí opravy – vnější roubené zdi. Tím

bychom se zbavili poslední části s dřevomorkou. Poté mohou začít práce finální – dozdění
zdí, omítky, podlahy.

Proč poustevnu opravujeme:
Je to jedinečná památka z 18. století. Jsou zde zřetelné části původní barokní, pozdější 

klasicistní úpravy i nejmladší předválečné. Snažíme se zachovat co nejvíce původních 
prvků a opravu provádět technologií dané doby.
 
Velice děkujeme městu za technickou podporu i za finanční příspěvek. Dále děkujeme 
všem, kteří přispěli do veřejné sbírky a v neposlední řadě opět panu Ročárkovi za ochotné 
zapůjčení nářadí. Více na www.poustevnateplice.cz.

V Teplicích nad Metují, duben 2019 Mgr. Martin Mráz, předseda spolku

http://www.poustevnateplice.cz/


                           Účetnictví roku 2018:

poznámky: 
- dotace kraje byla placena přes účet vlastníka, žadatelem již nemohl být spolek jako v minulých letech, ale 
vlastník. Vlastní podíl 50% v projektu byl již vyplácen z účtu spolku.
- z účtu bylo dále placeno vodné, daň z nemovistosti a část elektřiny (její vysoká spořeba byla z důvodu 
elektrického topení pod plachtou zakrývající nově postavenou zeď a komín, neboť byly vyzděny na začátku 
zimy). Zbylou část (5000 Kč) zaplatil Ladislav Šikut z prohlídek.

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2017 198,80
příspěvky dárců na účet 13960,00
příspěvky dárců do pokladničky 5363,00
úroky 0,08
materiál – dřevní tér na šindel 5950,00
statické zajištění 13400,00
bankovní poplatky 46,00
celkem 19323,08 19396,00

platby v hotovosti příjmy výdaje
dar 4106,00
barva Ottosson na šindel věžičky 4106,00
celkem 4106,00 4106,00

etapa V – statické zajištění příjmy výdaje
dotace Královéhradeckého kraje 59445,00
dotace města Teplice nad Metují 40000,00
dary 43791,75
statické zajištění 118890,00
barvy+nářadí 10606,00
celkem 143236,75 129496,00

účet spolku příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2017 1684,45
dotace města Teplice nad Metují 40000,00
dary 20362,75
úroky 0,71
statické zajištění 46045,00
materiál – štětka 550,00
elektřina 11602,00
daň z nemovitostí 2862,00
vodné 264,00
bankovní poplatky 344,00
celkem 60363,46 61667,00


