
V ý r o č n í    z p r á v a  2004 
Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci 

Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, K. Vary 
 

Cílem  sdružení je pomoci s odstraněním havarijního stavu památky a 
poté nacházet možnosti kulturního využití kostela sv. Anny, podávat 
žádosti a návrhy na příspěvky pro obnovu této kulturní památky, získávat 
sponzory, pořádat finanční sbírky a také spolupracovat se všemi, kterým 
není lhostejný osud této kulturní památky.  

Organizační struktura: 
 
Rada Sdružení:   Kůrka Alois – předseda 
                         Irovský Miroslav 
                         Kneř Pavel 
                         Petlík Vladimír 
                         Štěpka Luboš 

Počet členů k 31.12.2004: 32 

Zpráva o činnosti: 
 
05.10.04 Setkání zakládajících členů M. Irovského, P. Kneře, A. Kůrky, 
 V. Petlíka a L. Štěpky. Zvolení přípravného výboru a jeho 

předsedy. Byli zvoleni A. Kůrka, V. Petlík a L. Štěpka. 
Předsedou poté zvolen A. Kůrka. Poté schváleny Stanovy OS a 
sepsána a podepsána žádost o registraci OS.  

  
08.10.04 Byly zprovozněny internetové stránky o kostele sv. Anny a OS 

http://www.kostel-sv-anny.unas.cz/ 
 
10.10.04 Vznikající OS se podílelo na organizaci koncertu 

Svatojakubského sboru pořádaného Farností Stará Role. 
Zúčastnilo se asi 160 posluchačů. 

 Na účet farnosti vybráno na dobrovolném vstupném 5756,- Kč 
 
15.10.04    Konal se kontrolní den v kostele: 

Stavební dozor Ing. Přibík dohodl práce s horolezci. Horolezci 
na kostele zamezí přístupu holubům a provizorně zakryjí téměř 
veškeré díry ve střeše a dva roky budou udržovat střechu v 
rozumném stavu. Špatná zpráva je, že krytina se láme a 
praská. Bude nutná 100 % výměna. Naléhavě je potřeba uklidit 
nánosy holubího trusu na půdě, neboť pod ním dochází k 
extrémně rychlému rozvoji napadení dřeva houbami. Trus leží 
na podlahách i trámech, padá i na rub falešné klenby, tl. od 1 
do několika cm, extrémní místa i 15 cm. Nabízená cena úklidu 
od horolezců - 35.000,-  

 



30.10.04 Brigáda na úklid okolí kostela. Zúčastnilo se více než 15 
brigádníků plus čtyři členové Sboru dobrovolných hasičů Stará 
Role. Bylo shrabáno listí, uklizena spadaná suť, mrtví holubi, 
odstraněny náletové dřeviny. 

 
04.11.04 Konal se koncert Karlovarského dívčího sboru.  
 
10.11.04 Obdržena registrace Sdružení pod č. j. VS/1-1/58905/04-R ke 

dni  4.11. 2004 pod IČ: 26677547   
 
15.11.04 Založení transparentního účtu u E-Banky č. 1894812001/2400 
 
01.12.04 Z prostředků získaných farností od Krajského úřadu dokončen 

projekt opravy střechy kostela. Autorem projektu je ing. Pavel 
Kneř. Odhadovaná cena opravy je 8.000.000,- Kč 

   
05.12.04 Konalo se ustavující členské shromáždění. Schváleny 

dokumenty Sdružení a zvolena 5-ti členná rada: M. Irovský, P. 
Kneř, A. Kůrka, V. Petlík, L. Štěpka 

 
10.12.04 Zprovozněn boční bezbariérový vstup do kostela. Byla nutná 

generální oprava historického zámku dveří. 
  
13.12.04 Podána žádost na MM K. Vary, odbor majetku a 

hospodářství o pronájem plochy na zřízení vývěsní skříňky 
Sdružení. 

 
17.12.04 Proběhlo jednání s náměstkyní primátora M. Makkiehovou 

o dotaci na odstranění trusu z dřevěných konstrukcí 
kostela. Předběžně přislíbena celá částka 

 
17.12.04 Na kostel připevněna nová tabulka s označením kostela 

sv. Anny 
 
19.12.04 Zorganizován koncert Karlovarského komorního sboru 

Paleta. Zúčastnilo se téměř 250 posluchačů a na účet 
farnosti bylo vybráno 13.400,- Kč.  

 
21.12.04 Proběhla I. etapa úklidu půdy od holubího trusu. Částku 

10.000,- Kč uhradilo Sdružení a přefakturovalo ji MM K. 
Vary, odboru LKaPP 

 
30.12.04 Podepsána sponzorská smlouva s firmou Adoka a. s. na 

dar v hodnotě 30.000,- Kč. 
 
 
 
 



 
Připravujeme na rok 2005 

 
 
 

Na rok 2005 připravujeme počínaje měsícem dubnem každý měsíc 

pořádání minimálně jednoho koncertu. V současné době máme zajištěno 

na květen vystoupení Karlovarského dívčího sboru, na červen vystoupení 

Karlovarského pěveckého sboru, který provede dílo Missa Solemnis a na 

prosinec Adventní koncert v podání Karlovarského komorního sboru. 

Kromě pořádání kulturních akcí máme v plánu zajistit v roce 2005 II. 

etapu úklidu střechy a půdy od nánosů holubího trusu, pod nímž dochází 

k hnilobným procesům a šíření dřevokazných hub, novou přípojku el. 

energie do kostela, vybudování vývěsní skříňky, ve které bychom mohli 

informovat veřejnost a členy sdružení o činnosti a plánovaných akcích 

Sdružení a dále pracovat formou brigád na drobných opravách a údržbě 

kostela a jeho okolí. Hlavním cílem pro rok 2005 bude snaha o získání 

finančních prostředků formou darů, grantů a dotací na opravu střechy. 

V případě získání některé z dotací budou provedeny práce na části střechy 

přiléhající k věži (oprava krovu, krytina na opravené části), která je 

příčinou zatékání do věže a kostela a dle finančních možností oprava věže 

kostela (omítky, plechování, krytina, hodiny, zvony). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2004 
k 31.12.2004 



 
 
Hotovost příjmy                                             11.140,- Kč        
Hotovost výdaje       2.382,- Kč 
Hotovost zůstatek       8.758,- Kč 
   

 
 
 

Běžný účet příjmy                                                       41.000,18 Kč 
Běžný účet výdaje                                 10.020,70 Kč 
Běžný účet zůstatek                                                    30.979,48 Kč   
  
 
 
Příjmy: členské příspěvky 2004                                        1.280,- Kč  
           členské příspěvky 2005                                         3.860,- Kč 
           dary                                                                  36.000,- Kč 
           dotace z MM K. Vary                                           10.000,- Kč 
    úrok                                                                        0,18 Kč 
Příjmy celkem                                                             51.140,18 Kč                                                             
 
 
 
 
Výdaje: bankovní poplatky                                                  20,70 Kč 
            provozní režie                                                        382,- Kč 
            opravy kostela (zámek dveří, I. etapa úklidu)       11.000,- Kč 
Výdaje celkem                                                             11.402,70 Kč 
             
  
 
 
Hotovost zůstatek                                                           8.758,00 Kč 
Běžný účet zůstatek                                                      30.979,48 Kč 
Zůstatek celkem (převod do r. 2005)                             39.737,48 Kč 
 
 
K 31.12.2004 nemělo sdružení vůči nikomu žádné závazky ani 
pohledávky 
 
 
 
 
 
 
 



 
Předpokládaný rozpočet 

OS na záchranu kostela sv. Anny  v Sedleci na rok 2005 
 
 

 
Předpokládané příjmy:  

 
 Zůstatek v pokladně k 1.1.2005           8.758,00 Kč 
 Zůstatek na účtu k 1.1.2005                         30.979,48 Kč 
 Sponzorské příspěvky                        100.000,00 Kč 
 Dotace z FK MM K. Vary                             25.000,00 Kč 
-------------------------------------------------------------------------- 
 C e l k e m                            164.737,48 Kč 
 
 
 
Předpokládané výdaje: 
 
 Režijní náklady                                             3.000,- Kč 
 Organizace koncertů                  15.000,- Kč 
 Úklid půdy, krovů a věže                              25.000,- Kč 
        Drobné opravy a údržba kostela                    10.000,- Kč 
 Při získání dotace podíl na nákladech 
 na opravu části střechy a věže               100.000,- Kč 
------------------------------------------------------------------------ 
 Celkem                                                      153.000,- Kč 
 
 
 
Předpokládaný rozdíl příjmů a výdajů              +  11.737,48 Kč 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Slovo na závěr 

V současnosti za sebou máme první krátkou etapu společné práce. 
Přesto jsme se i v tak krátkém čase rozrostli v celkem početnou skupinu, 
v níž každý může pomoci svou prací, zkušenostmi a znalostmi ke splnění 
úkolů sdružení. 

Jsem rád, že jsme našli v Sedleci, ale i ostatních částech města 
množství lidí ochotných pomoci dobré věci a aktivně se účastnit na činnosti 
Sdružení. 

V tuto chvíli bych chtěl poděkovat všem lidem, se kterými jsme se 
v uplynulém roce setkali a kteří nám byli nápomocni, to jest Vám, členům 
sdružení, všem členům a vedoucím účinkujících sborů, vstřícným 
úředníkům Magistrátu města K. Vary i Krajského úřadu, představiteli 
římskokatolické farnosti p. Müllerovi, sponzorům, ale i těm, kteří nám 
v naší práci alespoň drží palce. 

Na závěr bych rád poděkoval všem svým kolegům z rady 
sdružení za ochotu a čas strávený ve prospěch sdružení.  
 

Přeji nám všem hodně sil, ale i trpělivosti a vytrvalosti 
v započaté práci. 

 
 
 
Za OS na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci:  Alois Kůrka 

 


