
V ý r o č n í    z p r á v a   2 0 0 5 
Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci 

Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary 
 

Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního 
stavu kostela sv. Anny a poté nacházet možnosti jeho využití, podávat 
žádosti a návrhy na příspěvky pro obnovu a na provoz této kulturní 
památky, získávat sponzory, pořádat finanční sbírky, organizovat benefiční 
akce a jako doposud 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 31.12.2005: 52 

Zpráva o činnosti za r. 2005: 
 
 
07.01.05 Zahájena II. etapa úklidu holubího trusu firmou Weber 
 
11.01.05 Místní šetření s pracovníky odboru ŽP ohledně úpravy zeleně 

v okolí kostela, bylo povoleno pokácení šesti stromů, které 
budou káceny postupně dle potřeb v rámci úpravy okolí kostela. 

 
21.01.05 Byla dokončena II., závěrečná etapa úklidu půdy a věže od   

holubího trusu za cenu 25.000,- Kč.  
 
23.01.05 Formou brigády dokončen úklid půdy – odklizena suť, stará 

prkna a zajištěn jejich odvoz 
 
19.03.05 Byla opravena část střechy v místě provizorního vikýře. Vikýř, 

kterým zatékalo do půdy a stropu kostela, byl odstraněn 
a otvor zakryt taškovou krytinou. Provedli p. Pražák a Kůrka 

 Konalo se 1. řádné členské shromáždění. 
 
24.03.05 Zprovozněn jižní boční vstup do kostela. Byla nutná generální 

oprava historického zámku dveří a výroba nového klíče. 
 
26.03.05 Konala se brigáda na úklid interiéru kostela. Akce se zúčastnilo 

15 členů sdružení. Bylo odstraněno staré dřevo, železný šrot, 
odvezena suť, přetříděny staré knihy a textilie, připraveny 
lavice na 1. koncert roku 2005. 



01.04.05 Koncert sboru Shepshed Singers. Účast asi 150 posluchačů. 
Výtěžek 14.700,- Kč + 2.000,- Kč od agentury Bond, celkem 
16.700,- Kč 

 Pomocí vysokozdvižné plošiny zasíťováno okno ve věži 
a odstraněno sklo z popraskaných tabulek.  

 
06.04.05 Firmou M. Gebhardt byla zrekonstruována přípojka el. energie 

do kostela (nová rozvodná a pojistková skříň). Zednické práce 
provedli členové sdružení. 

 Revize kostelních zvonů - firma Perner. Špatná zpráva je, že 
zvony nejsou z bronzu, jak je obvyklé, ale pouze ze železa. 

 
17.04.05 Postavena zastřešená konstrukce nad lavicemi na severní 

straně chránící před padající omítkou. Veškerý stavební 
materiál i práci poskytli členové i nečlenové sdružení zdarma. 

 
22.04.05 Dokončeny práce na rozvodu el. energie v části interiéru 

kostela. Osazena skříňka s jističi, zřízena deska se zásuvkami 
na 230 a 400 V, vybudováno osvětlení schodiště na kůr. 

 
23.04.05 Opraveno (zaskleno a natřeno) okno v sakristii. 
 
07.05.05 Úklid kostela před koncertem 
 
08.05.05 Konal se koncert Karlovarského dívčího sboru. Přítomno cca 150 

posluchačů. Výtěžek koncertu činí 4.652,-Kč 
 
13.05.05 Posekána tráva kolem kostela. S p. Lajčákem vyjednáno 

bezplatné sekání trávy po celý rok 2005. 
 
13.05.05 Provedena revize motoru varhan a připojení k proudu 
 
14.05.05 Za účelem odstranění zatékání do kostela zasklení okna 

v místnosti pod schodištěm na kůr. Současně provedeno její 
vyklizení a úklid. Dále zaskleno okno na schodiště na věž. 

 Odškrabány nánosy nečistot podél opěrné zídky ze silnice 
a jejich odvoz. 

 
16.05.05 Podepsána smlouva s MM Karlovy Vary o bezplatném pronájmu 

pozemku na umístění vývěsní skříňky. 
 Podáno oznámení o konání veřejné sbírky. Datum zahájení je 

20.6.2005. 
  
26.05.05 Úklid kostela před představením 
 
27.05.05 Konalo se představení Karlovarského hudebního divadla 

„Máchův máj“. Výtěžek koncertu činí 3500,- Kč 



21.06.05 Konal se koncert z díla M. Boka Sv. Zdislava a Missa Solemnis. 
Akce se zúčastnilo téměř 400 diváků. Výtěžek koncertu byl 
15.900,- Kč. 

 V tisku zveřejněno číslo účtu veřejné sbírky.  
 
07.07.05 Byla vyrobena a nainstalována vývěsní skříňka sdružení. 

Veškerý materiál i práci poskytli bezplatně členové sdružení 
 
21.07.05 Úklid kostela před poutí 
 
23.07.05 Den otevřených dveří v kostele sv. Anny. 
 
24.07.05 Poutní mše svatá. Při mši svaté zazněly písně v podání 

Karlovaského komorního sboru Paleta řízeného sbormistrem 
D. Hámovou. V době mše svaté byla v kostele umístěna 
původní milostná socha sv. Anny Samotřetí z 1. pol. 15. století. 

 
30.07.07 V Sedlecké pivnici se konala Anenská zábava. K poslechu  
                 a tanci hrála skupina České buchty. Bohatou tombolu zajistili  
                 členové a příznivci Sdružení. 
 Během všech akcí v rámci svátků sv. Anny probíhala veřejná  
                 sbírka. Bylo vybráno 22.022,- Kč 
                          
27.09.05 Úklid kostela před koncertem 
 
29.09.05 Konal se Podzimní koncert. Účinkovali E. Hrubá – sopran, 

V.  Okénko – tenor, D. Matznerová – varhany. Koncertu 
vynikající kvality se zúčastnilo pouze kolem 70 diváků. Výtěžek 
koncertu byl 3.970,- Kč. 

 
30.09.05 Podána žádost o dotaci na pořádání kulturních akcí na MM 
                 Karlovy Vary na částku 18.000,- Kč 
 
01.10.05 Po jednání s technickým odborem MM Karlovy Vary byly 

pokáceny dva stromy na severní straně kostela stojící v trase 
nově budovaného chodníku. Akci provedli dva odborní 
pracovníci a čtyři brigádníci z řad členů i nečlenů sdružení. 

 
03.10.05 Předáním staveniště zahájena oprava střechy kostela. 
 
21.10.05 Úklid kostela před koncertem 
 
22.10.05 Bachovský koncert pro cembalo a soprán. Přítomno jen asi 50  
                 diváků, na opravu kostela vybráno 2.327 ,- Kč 
 
24.10.05 Koncert duchovní hudby Katedrálního sboru z Breconu a  
                 Karlovarského dívčího sboru. Po delší době opět výborná účast  
                 – 200 posluchačů. Vybráno 10.740,- Kč. 



27.10.05 Kontrolní den na stavbě. Konstatována nutnost ohradit 
pozemek kostela kvůli nebezpečí padající omítky a krytiny. 

 
28.10.05 Provizorně opraven okenní parapet nad hlavním vchodem. 

V tomto místě docházelo od západu k zatékání do zdiva 
a opadávání omítky 

 
02.11.05 Podána žádost na KÚ o příspěvek na koncert KSO Karlovy Vary 

ve výši 27.000,- Kč. 
 
06.11.05 Za účasti členů Sdružení byl pomocí dřevěných kolíků ohraničen 

pozemek kostela a označen nápisy „Padající omítka“ 
 
18.11.05 Instalace prodlužovacího kabelu se šesti zásuvkami od vchodu 

k oltáři 
 
24.11.05 Úklid spadané suti z kostela 
 
25.11.05 Zbudována I. část nového chodníku podle kostela 
                Úklid kostela před koncertem 
 
27.11.05 Adventní koncert sboru Orbis Pictus. Asi 80 diváků. Na opravu 

kostela se vybralo 4.238,- Kč 
 
28.11.05 Dokončena I. etapa opravy střechy 
 
08.12.05 Z účtů Sdružení uhrazeno 100.000,- Kč za opravu střechy. 
 
15.12.05 Vánoční akademie MŠ Sedlec. Výtěžek cca 6.900,- Kč byl 

součástí Vánoční sbírky na opravu kostela 
 
19.12.05 Koncert Kimbolton school senior choir. Koncert navštívilo i přes 

nepřízeň počasí asi 100 diváků. Výtěžek - také součást Vánoční 
sbírky - činil cca 6.800,- Kč.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plán činnosti na rok 2006 
 
 
 

Po loňských zkušenostech bychom rádi uspořádali počínaje měsícem 

dubnem minimálně 10 akcí, na jejichž konání žádáme o dotace z fondů 

kultury MM Karlovy Vary a KÚ Karlovy Vary. Zároveň v rámci obnovy 

místních tradic plánujeme spoluúčast na pořádání oslav svátku sv. Anny. 

Ze strany Sdružení by mělo jít o pořádání slavnostního koncertu KSO 

Karlovy Vary (dotace od KÚ Karlovy Vary), přípravu mše svaté a loni velmi 

úspěšnou Anenskou zábavu. 

Hlavním cílem pro rok 2006 bude společně s Farností Stará Role opět 

snaha o získání finančních prostředků formou darů, grantů a dotací na 

další část opravy střechy. V případě získání některé z dotací budou opravy 

navazovat na již opravenou část střechy. Bude pokračovat výměna krytiny 

a plechování a také probíhat nutná výměna shnilých a dřevokaznými 

houbami napadených částí krovu. 

Členové Sdružení budou stejně jako v minulém roce, kdy odpracovali 

stovky brigádnických hodin, dále pracovat formou brigád na drobných 

opravách a údržbě kostela a jeho okolí.  

Aby se do prací na záchraně kostela mohlo zapojit co největší 

množství členů, plánujeme v případě, že se nám podaří získat od sponzorů 

bezplatně větší část potřebného materiálu, vybudovat svépomocí na 

pozemku kostela dešťovou kanalizaci v hodnotě několik set tisíc Kč. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2005 

k 31.12.2005 
 
Pokladna 
Převod z roku 2004 8.758,00 Kč 
Příjmy v r.2005                                                       26.810,00 Kč          
Výdaje v r. 2005                                                     22.854,50 Kč  
Zůstatek                                                                 12.713,50 Kč                                                                        

 
Účet 
Převod z roku 2004                                                 30.979,48 Kč 
Příjmy v r.2005                                                       98.264,00 Kč                                                     
Výdaje v r.2005                                                      90.414,60 Kč  
Zůstatek                                                                 38.828,88 Kč                                                          
  
 
Příjmy: členské příspěvky                                          9.110,00 Kč  
           dary                                                            75.891,48 Kč 
           dotace z MM K. Vary                                     25.000,00 Kč 
    úroky                                                                72,52 Kč 
Příjmy celkem                                                     110.074,00 Kč                                                             
 
Výdaje: bankovní poplatky                                            414,60 Kč 
            provozní režie                                                  135,00 Kč 
            drobné opravy kostela                                   3.344,50 Kč 
            organizace koncertů                                      3.375,00 Kč 
            II. etapa úklidu půdy                                   25.000,00 Kč 
            oprava střechy kostela                                 65.000,00 Kč 
            vklad na účet veřejné sbírky                           1.000,00 Kč 
Výdaje celkem                                                       98.269,10 Kč 
 
Průběžné položky                                                       15.000,- Kč 
             
  
Hotovost zůstatek                                                 12.713,50 Kč 
Běžný účet zůstatek                                              38.828,88 Kč 
Zůstatek celkem (převod do r. 2006)                   51.542,38 Kč 
 
K 31.12.2005 nemělo sdružení vůči nikomu žádné závazky ani 
pohledávky 
 
 

Veřejná sbírka (průběžný stav k 31. 12. 2005) 
 

Příjmy                                                                     35.839,42 Kč 
Výdaje (35.000,- Kč na opravu střechy)                     35.062,10 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2005                                                777,32 Kč 



 
Předpokládaný rozpočet 

OS na záchranu kostela sv. Anny  v Sedleci na rok 2006 
 
 

 
Předpokládané příjmy:  

 
 Zůstatek v pokladně k 1.1.2006         12.713,50 Kč 
 Zůstatek na účtu k 1.1.2006                         38.828,88 Kč 
        Příjmy z veřejné sbírky                                 50.000,00 Kč 
 Sponzorské příspěvky                          80.000,00 Kč 
 Dotace                                                 35.000,00 Kč 
        Členské příspěvky (řádné + mimořádné)        10.000,00 Kč 
-------------------------------------------------------------------------- 
 C e l k e m                            226.542,38 Kč 
 
 
 
Předpokládané výdaje: 
 
 Režijní náklady                                            10.000,- Kč 
 Organizace koncertů                  40.000,- Kč 
 Vybudování dešťové kanalizace                     50.000,- 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                                                      210.000,- Kč 
 
 
 
Předpokládaný rozdíl příjmů a výdajů              +  16.542,38 Kč 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Slovo na závěr 

V tuto chvíli za sebou máme více než rok činnosti našeho Sdružení, 

během kterého se již mohlo ukázat, zda toto sdružení bude životaschopné 

a kostelu sv. Anny užitečné, nebo zda se zařadí mezi tisíce existujících 

sdružení, jejichž aktivita utichne po několika neschválených žádostech 

a zamítnutých stížnostech. K uspokojení nás všech mohu konstatovat, že 

naše sdružení se vlastním přičiněním zařadilo k těm prvním. Ač tomu 

málokdo věřil, podařilo se nám za pouhý rok udělat tolik, kolik se předtím 

nepodařilo za desetiletí. Již na první pohled je vidět, že budova kostela 

i jeho okolí jsou udržovány, jak jste mohli zjistit ze zprávy o činnosti, byly 

provedeny desítky drobných i větších oprav. Díky pravidelnému pořádání 

koncertů se o náš kostel začaly zajímat média, odborníci z uměleckých 

kruhů a v neposlední řadě i pro nás tolik důležití politici. Kostel, o kterém 

před nedávnem nikdo nevěděl, je dnes díky tisku, rozhlasu a televizi znám 

velké části karlovarské laické i umělecké veřejnosti. Někdo by mohl 

namítnout, že to podstatné se nám ale nepodařilo. Namísto potřebných 

milionů se nám (tedy především P. Müllerovi) na opravu střechy podařilo 

získat „pouhých“ 700.000,- Kč. Avšak vzhledem k tomu, že kostel byl ještě 

nedávno téměř odsouzen k zániku, nemůžeme říct, že se jedná 

o neúspěch.  

Nic z toho by se nám však nepodařilo, kdybychom se nesetkali 

s množstvím lidí ochotných pomoci dobré věci. A nejedná se jen o členy 

Sdružení, kteří se aktivně podílejí na činnosti Sdružení, ale i o spoustu 

podnikatelů, kteří nám dle možností přispívají buď finanční nebo materiální 

pomocí, a ochotné úředníky a politiky, kteří pochopili potřebu zachování 

kulturního odkazu našich předků. 

Proto bych na závěr rád poděkoval všem právě jmenovaným, tedy 

vám, členům Sdružení, sponzorům, vstřícným úředníkům a politikům, dále 

všem účinkujícím na našich akcích, kteří vystupovali bez nároku na honorář 

a všem, kteří nám byli v minulém roce nápomocni. Nemohu zde 

vyjmenovat všechny, ale přesto bych rád jmenovitě poděkoval těm, kteří 



se v minulém roce na činnosti sdružení podíleli nejaktivněji nebo se jiným 

významným způsobem no opravě kostela podíleli. V první řadě to byli 

pan Vladimír Müller, který měl největší zásluhy o získání dotací na opravu 

střechy a bez spolupráce s ním by naše snaha o záchranu kostela byla 

marná, panu Přibíkovi, který s panem Müllerem spolupracoval, panu 

Kůrkovi staršímu, který se po celý rok o kostel pečlivě staral, našim 

největším sponzorům, firmám Moyo holding, Autoservisu Willi pana 

Morávka, původním občanům Sedlece, především manželům Nätzkerovým 

za jejich finanční pomoc a také propagaci kostela mezi krajany a Sedlecké 

pivnici manželů Čermákových, kterým navíc děkuji za skvělou spolupráci 

při pořádání Anenské zábavy a dnešní zapůjčení sálu. Pokud však jde o 

finance, musím poděkovat především KÚ K. Vary a MM K. Vary, i když 

příjemcem dotací ve výši 400, resp. 190 tis. Kč nebylo sdružení, ale 

farnost. Nesmím zapomenout ani na skupinu sedleckých žen, (paní. 

Zápotočná, Márová, Šimlová, Kašáková, Rybárová, Kůrková) které se 

pravidelně starají o úklid kostela před každým koncertem. Nakonec bych 

chtěl poděkovat mým mimořádně pracovitým spolupracovníkům panu 

Irovskému, Kneřovi a Petlíkovi, bez jejichž pomoci bych činnosti spojené 

s provozem sdružení a pořádáním koncertů jen těžko zvládal.  

 

Věřím, že v letošním roce budeme společně s farností Stará Role při 

získávání financí, zviditelňování kostela na veřejnosti a dalších opravách 

havarijního stavu kostela minimálně stejně tak úspěšní jako v roce 

loňském. 

 
 
 
 
 

V Karlových Varech dne 5. 2. 2006 
 
 
 
 
                        Za OS na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci: 
                                          Alois Kůrka - předseda 


