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Občanského sdružení
na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci

Základní údaje:
Sídlo sdružení:
IČ:
Právní forma:
Registrace:

Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary
26677547
občanské sdružení
MV, 4. 11. 2004, pod č. j. VS/1-1/58905/04-R

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:
1. Členské shromáždění
2. Rada sdružení
3. Předseda sdružení
Rada Sdružení:

Kůrka Alois – předseda
Irovský Miroslav
Kneř Pavel
Petlík Vladimír
Štěpka Luboš

Počet členů k 31.12.2006: 59
Zpráva o činnosti za r. 2006:
06.01.06

Naši nejmladší členové, J. Čermák, K. a I. Hanouskové,
uspořádali v obci tříkrálovou sbírku ve prospěch kostela.

12.01.06

Za přítomnosti úřednice MM K. Vary otevřeny pokladničky
a spočítán výtěžek vánoční sbírky. Výnos ze tří vánočních
akcí byl 16.288,50 Kč

12.03.06

Konalo se 2. řádné členské shromáždění
Vstup našeho OS do sdružení ANNA KK

10.04.06

Koncert Karlovarského dívčího sboru. Koncert navštívilo
asi 120 posluchačů: Na dobrovolném vstupném se vybralo
5.127,50,- Kč

29.04.06

Koncert Karlovarského komorního sboru Paleta. Koncert
navštívilo asi 150 posluchačů. Na dobrovolném vstupném
se vybralo 7740,- Kč

21.05.06

Koncert Smyčcového orchestru ZUŠ A. Dvořáka. Koncert
navštívilo cca. 70 diváků a na dobrovolném vstupném se
vybralo 3.322,50,- Kč

22.05.06

Očištění kůry z trámu na půdě, napadeného dřevokazným
hmyzem. Odstranění následků vichřice (polámané větve,
spadané tašky)

17.06.06

Koncert: W.A.Mozart-Korunovační mše, účinkoval
Karlovarský pěvecký sbor, Orchestr českých symfoniků a
sólisté. Koncert navštívilo asi 170 posluchačů a na opravu
kostela se vybralo 8.693,-Kč.

20.07.06

Koncert Smyčcového orchestru KSO. Koncert navštívilo
téměř 200 nadšených diváků. Výtěžek z koncertu byl
součástí Anenské sbírky.

22.07.06

Konala se Anenská zábava. Hrála a zpívala skupina Ellen.
Bohatou tombolu dodali členové sdružení. Výnos ze
zábavy byl také součástí Anenské sbírky.

26.07.06

Koncert Chrámového sboru Peterhouse College –
Cambridge. Koncert navštívilo 230 diváků. V rámci
koncertu předala zástupkyně Katedrálního sboru z Breconu
našemu sdružení dar 10.000,- Kč na opravu kostela.
Výtěžek z koncertu byl opět součástí veřejné sbírky.

29.07.06

Den otevřených dveří. V kostele vystavena socha sv. Anny
Samotřetí z 1. pol. 15. stol.
Varhanní koncert duchovní hudby, varhany: řádová sestra
Víta – 150 diváků
Varhanní koncert barokní hudby, varhany: Barbora
Zdráhalová – 100 diváků
Výtěžek z koncertů byl součástí Anenské sbírky.

30.07.06

Poutní mše svatá. Celebroval P. Fr. Kišš a P. Vl. Müller

14.08.06

Odpečetění a spočítání sbírkových pokladniček. Během
akcí v rámci oslav sv. Anny se vybralo do kasiček celkem
44 834,50 Kč.

20.08.06

Koncert Smyčcového kvarteta sourozenců Rezkových.
Návštěva cca 100 posluchačů. Na opravu kostela se
vybralo 7.024,- Kč.

08.09.06

Proveden výkop pro I. etapu dešťové kanalizace

09.09.06

Brigáda na položení dešťové kanalizace. Byly osazeny dvě
revizní šachty, položeno 35 m trubek, proražena opěrná

zídka pro napojení do hlavního řádu a následné zasypání
celého výkopu
12.09.06

Odbornou firmou byla kanalizace u kostela napojena na
hlavní kanalizační řád.

14.09.06

Byla vybetonována opěrná zídka, položen nový schod u
bočního schodiště a opraveny nebezpečné díry ve
schodišti.

17.09.06

Koncert vokálního souboru DAD kvintet. Návštěva cca 90
posluchačů. Na opravu kostela se vybralo 3.787,-Kč

26.09.06

Zahájena další část opravy střechy kostela

30.09.06

Během víkendu se konaly brigády na dokončení I. etapy
kanalizace. V pátek byly usazeny betonové kanálové
poklopy, v sobotu pak odvezena přebytečná zemina
z výkopů. (2 plné Avie)

16.10.06

Koncert Dívčího akademického sboru Plzeň a Orchestru
ZČU Plzeň. Koncert navštívilo zhruba 150 diváků a na
vstupném se vybralo 5.781,- Kč.

01.11.06

Za účasti rady sdružení, P. Müllera a stavebního dozoru
převzetí další části opravené střechy v hodnotě 537.000,Kč.

26.11.06

Adventní koncert za účasti sboru Orbis Pictus. Koncert si
vyslechlo více než 160 diváků. Vstupné bylo součástí
vánoční veřejné sbírky.

02.12.06

Byly pokáceny dva suché akáty. Větve odvezeny, pařezy
vykopány, okolí upraveno.

17.12.06

Adventní koncert Karlovarského komorního sboru Paleta.
Program navštívilo letos rekordních 240 diváku. Vstupné
bylo součástí vánoční veřejné sbírky.

20.12.6

Dětská besídka žáků ZŠ Otovice. I vstupné z této akce
věnovala škola na veřejnou sbírku.

Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2006
k 31.12.2006
Pokladna
Převod z roku 2005
Příjmy v r.2006
Výdaje v r. 2006
Zůstatek

12.713,50 Kč
29.800,00 Kč
38.724,50 Kč
3.789,00 Kč

Účet
Převod z roku 2005
Příjmy v r.2006
Výdaje v r.2006
Zůstatek

38.828,88 Kč
136.531,94 Kč
62.942,40 Kč
112.418,42 Kč

Příjmy: členské příspěvky
dary
dotace z MM K. Vary a KÚ
úroky
Příjmy celkem

7.980,00 Kč
103.257,22 Kč
35.000,00 Kč
94,72 Kč
146.331,94 Kč

Výdaje: provozní režie + bankovní poplatky
dešťová kanalizace + drobné opravy
organizace koncertů
oprava střechy kostela
Výdaje celkem

5.585,70 Kč
23.017,00 Kč
40.840,50 Kč
12.223,70 Kč
81.666,90 Kč

Průběžné položky(převody mezi pokladnou a účtem)
Hotovost zůstatek
Běžný účet zůstatek
Zůstatek celkem (převod do r. 2007)

20.000,00 Kč

3.789,00 Kč
112.418,42 Kč
116.207,42 Kč

K 31.12.2006 nemělo sdružení vůči nikomu žádné závazky ani
pohledávky

Přijaté věcné dary v hodnotě

15.722,38 Kč

Veřejná sbírka (průběžný stav k 31. 12. 2006)
Zůstatek k 31. 12. 2005
777,32 Kč
Příjmy v r. 2006
76.876,60 Kč
Výdaje v r. 2006 (75.000,- Kč na opravu střechy)
75.050,40 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2006
2.603,52 Kč

Slovo na závěr
Po pouhých dvou letech existence našeho sdružení už je zřejmé, že
jsme se stali nepřehlédnutelným členem rodiny neziskových organizací
nejen na Karlovarsku, ale v celém Karlovarském kraji. Na několika
setkáních a konferencích pro neziskové organizace jsem se osobně
přesvědčil, že po pár letech patříme vzhledem k počtu našich akcí k jedněm
z nejaktivnějších organizací v oblasti kultury. Námi pořádané koncerty mají
stále vyšší návštěvnost, je vidět i vzrůstající zájem o vystoupení v našem
kostele, což přispívá i k vyšší kvalitě účinkujících těles. Pro nás je ale
hlavním přínosem to, že vyšší návštěvnost znamená i více financí na opravu
kostela. V roce 2006 jsme uspořádali 13 koncertů, které navštívilo téměř
2.000 diváků a na vstupném se vydělalo přes 100.000,- Kč. Pro mne je
obzvlášť potěšující zpráva, že na akcích sdružení se aktivně podílí stále
více našich členů. Např. v minulém roce se do činnosti sdružení nějakým
způsobem zapojila již více než polovina našich členů.
Ne všechny informace jsou však stejně pozitivní. Bohužel orgány
státní správy i místní samosprávy nejsou vzhledem k úsporným opatřením
tak štědré, jak bychom si představovali, takže P. Müllerovi ze starorolské
farnosti se přes veškerou snahu podařilo získat na opravu střechy o
200.000,- Kč méně než v roce 2005. Přesto si myslím, že oprava střechy za
téměř 550.000,- Kč je za současných podmínek úspěchem. Tento finanční
deficit se nám však zčásti daří kompenzovat z jiných zdrojů. Jedním z nich
je stále stoupající podpora krajanských spolků ze SRN, již zmiňované vyšší
příjmy z koncertů a sbírky a v neposlední řadě příslib finanční pomoci
z Plzeňského biskupství. Díky těmto příjmům bylo možné zahájit v loňském
roce práce na vybudování dešťové kanalizace v hodnotě několika set tisíc,
jejíž dokončení plánujeme letos. Navíc letos sdružení spolu s farností zvýší
svůj finanční podíl na opravě střechy z každoročních 100.000,- Kč na
150.000,- Kč.
Proto se domnívám, že v souhrnu všech informací je třeba zhodnotit
uplynulý rok jako úspěšný. A jak se sluší, za každý úspěch je třeba
poděkovat. V první řadě patří dík Vám všem, a to jak těm aktivním členům,
tak i ostatním, neboť čím větší sdružení je, tím větší máme podporu při
jednáních s úřady. Bylo by však neslušné nepoděkovat jmenovitě alespoň
těm nejaktivnějším členům. Patří mezi ně především kostelník sdružení,
pan Alois Kůrka starší, který se o kostel po celý rok stará, sedlecké ženy,
paní Márová, Rohlová, Kůrková, Šimlová, Zápotočná, Kašáková, Mitrová a
Rybárová, zajišťující před každou akcí pořádek v kostele, pánové Müller a
Přibík, starající se o získávání dotací na opravu střechy a dohled nad
pracemi na opravách a samozřejmě mí nejbližší spolupracovníci, pánové
Irovský, Kneř a Petlík, kteří jsou po celý rok mýma rukama i nohama, a bez
nichž bych svou práci nemohl dělat. Mohl bych zde vyjmenovat ještě
všechny brigádníky pracující na dešťové kanalizaci, všechny, kteří se
podíleli na přípravě Anenských oslav včetně Anenské zábavy, ale to bych,
jak už jsem se zmínil, vyjmenoval více než polovinu všech členů sdružení.
Po stránce finanční, materiální a jiné pomoci bych chtěl poděkovat
městu Karlovy Vary a Karlovarskému kraji za dotace na opravu kostela a
na pořádání benefičních koncertů, i když by jejich pomoc mohla být jistě
větší, firmě Moyo holding. a.s. za každoroční finanční dary, které jsou navíc
rok od roku vyšší, Autoservisu u Williho pana Morávka, který jako jeden z

prvních sedleckých podnikatelů pochopil důležitost opravy našeho kostela
pro život v obci, našim krajanům žijícím v SRN, zvláště pak manželů
Nätzkerovým, díky nimž se o potřebě pomoci kostelu sv. Anny dozvídá
stále více původních sedleckých občanů. Dík patří i firmám Slévárny Vlček
s.r.o. a Gienger Bohemia s.r.o., za poskytnutí materiálu na vybudování
kanalizace. Na závěr ještě zbývá poděkovat manželům Čermákovým za
celoroční vynikající spolupráci Sedlecké pivnice s naším sdružením, protože
právě spolupráce všech místních podnikatelů, obyvatel Sedlece spolu se
zprovozněním kostela přispívají k oživení společenského i podnikatelského
prostředí v Sedleci, což je společně se záchranou jediné místní kulturní
památky jedním z hlavních cílů našeho sdružení.
Těším se na spolupráci s Vámi všemi i v tomto roce a věřím, že
navážeme na loňské úspěchy a navíc se nám podaří získat co nejvíce
prostředků k rychlé opravě střechy kostela.

V Karlových Varech dne 28. 2. 2007

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

Členským shromážděním schváleno dne 25.3.2007

