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Občanského sdružení 

 na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Základní údaje: 
 
 

Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary 
IČ:                  26677547 
Právní forma:   občanské sdružení 
Registrace:      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 
                         Doušová Ludmila 

Počet členů k 31.12.2007: 60 

 
Zpráva o činnosti za r. 2007: 

 
 
06.01.07 Naši členové, J. Čermák, K. a I. Hanouskové, uspořádali v obci již 

tradiční Tříkrálovou sbírku ve prospěch kostela. 
 
10.01.07 Za přítomnosti úřednice MM K. Vary otevřeny pokladničky a  
                 spočítán výtěžek vánoční sbírky. Výnos ze tří vánočních akcí a   
                 sbírky na Tři krále byl 24.853,50 Kč 
 
01.04.07 Koncert St. Alban’s RC High School z Walesu. První koncert  
                 roku navštívilo 175 diváků. Na vstupném vybráno 8.066 ,- Kč. 
                  
24.04.07 Koncert Sboru Prvního českého gymnázia K. Vary. Koncert 

navštívilo 110 diváků a na vstupném bylo vybráno 5.607,- Kč. 
 
28.04.07 Brigáda na položení dešťové kanalizace. Bylo položeno 50 m    
                 trubek, osazeny 3 litinové geigry a výkop zasypán zeminou. 
 



10.05.07 Koncert sborů Vimsi Segakoor z Estonska a Karlovarského 
dívčího sboru. Koncert navštívilo asi 130 diváků na bylo vybráno 
5.425,- Kč 

 
11.05.07 Byla vyklizena místnost u schodiště na věž, opravena a 

vyspárována kamenná podlaha, vybíleny stěny. Místnost bude 
sloužit jako sklad nábytku a materiálu.  

 
14.05.07 Skartací poškozených a nepotřebných spisů bylo dokončeno 

třídění tiskovin, uložených v kostele, které probíhalo ve 
spolupráci s pracovníky Městského archivu K. Vary. Cenné tisky a 
historicky významné dokumenty byly po očištění a seřazení 
odvezeny do archivu. 

 
17.05.07 Koncert sboru Varbergs Oratoriekör. Koncert navštívilo jen 
                 70 diváků, přesto se na opravu kostela vybralo 5.446,50 Kč 
                  
01.06.07 Koncert dětských souborů v rámci MDD. Vystoupení   
                 dech. orchestru z Eschenburgu, flétnového orchestru z Bečova  
                 a pěveckého sboru z K. Varů navštívilo téměř 200 diváků a na  
                 vstupném se vybralo 5.054,50 Kč. 
                         
17.06.07    Koncert sboru Geshem. Asi nejhezčí koncert letošní sezony 
  navštívilo 130 nadšených diváků a na dobrovolném vstupném  
                 se vydělalo 8.054,- Kč. 
                        
26.06.07 Zastupitelstvo města K. Vary odsouhlasilo příspěvek 400.000,-  
                 na opravu sedleckého kostela. 
                         
03.07.07 Koncert Evy Henychové ve prospěch kostela sv. Anny v rámci  
                 MFF Pod Chebským mostem. Z důvodu deštivého počasí   
                 přítomno 20 diváků. Výtěžek z akce je součástí Anenské sbírky. 
                         
09.07.07 Koncert orchestru a sboru Wycombe Abbey School z Anglie.  
                 Koncert vynikající  úrovně navštívilo cca. 130 diváků. Výtěžek  
                 z akce je součástí Anenské sbírky. 
 
20.07.07 Oprava opěrné zídky u hlavního schodiště, provizorně opravena 

všechna schodiště ke kostelu 
 
22.07.07 Koncert sboru Ariosa Singers z Walesu. Koncert  navštívilo cca.   
                120 diváků. Výtěžek z akce je součástí Anenské sbírky. 
                        
26.07.07 Koncert smyčcového orchestru KSO A. Vivaldi: Čtvero ročních  
                 dob. Vynikající koncert navštívilo přes 180 diváků. Výtěžek   
                 z akce je součástí Anenské sbírky. 
 
28.07.07 Koncert barokní hudby. Hráli Karlovarští barokní sólisté. 

Výtěžek z akce je součástí Anenské sbírky. 



Anenská zábava. Hrála skupina Sympaťáci. Bohatá tombola. 
Výtěžek z akce je součástí Anenské sbírky. 

 
29.07.07 Poutní mše svatá. Celebroval biskup Fr. Radkovský. Výtěžek 

z akce je součástí Anenské sbírky. 
                        
08.08.07 Zahájena oprava oválného okna kaple. Byla zadána výroba 

repliky původní mříže. 
 
14.08.07 Předání staveniště pokrývačské firmě. Odpečetění kasiček 

Anenské sbírky. Během červencových oslav bylo vybráno 
rekordních 54.600,- Kč. 
 

24.08.07 Byla osazena kovaná mříž do boční kaple. 
 
27.08.07 Byla zahájena III. etapa opravy střechy zhruba za 710.000,- Kč 
 
28.08.07 Náš kostelník p. Kůrka zahájil postupné čištění od rzi a natírání 

všech mříží v oknech kostela 
 
16.09.07 Koncert sboru DAD kvintet. Koncert sboru rozšířeného o   
                 Příležitostný komorní sbor navštívilo cca. 110 diváků. Výtěžek  
                 z dobrovolného vstupného byl 5.148,- Kč. 
 
08.10.07 Převzetí dokončené III. etapy opravy střechy vč. okapových 

svodů. 
 
12.10.07 Koncert KPS, sboru Fontána a Plzeňské filharmonie. Letos 

rekordní účast cca 300 diváků. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného byl 18.076,- Kč 

 
26.11.07 Byl zadán architektonický průzkum obrazu Pasovské Madony  
                (t.č. umístěn v kostele v Rybářích) 
                         
02.12.07 Adventní koncert – Chorea Nova a Orbis Pictus. Koncert plný   
                 předvánoční atmosféry navštívilo více než 200 diváků. Výtěžek  
                 z akce je součástí Vánoční sbírky. 
                         
12.12.07 Vánoční besídka MŠ Sedlec. Výtěžek z akce je součástí Vánoční 

sbírky. 
 
16.12.07 Adventní koncert – Paleta a smyčcový kvartet Rezkových.  
                 Poslední koncert roku navštívilo cca 250 diváků. Výtěžek z akce   
                 je součástí Vánoční sbírky. 
                         
17.12.07 Truhlářská firmy zahájila výrobu oválného okna do původní 

kaple. 
 
18.12.07 Vánoční hledání andělů – vánoční program dětí a učitelů ZŠ 

Otovice. Výtěžek z akce je součástí Vánoční sbírky. 



Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2007 
k 31.12.2007 

 
Pokladna 
Převod z roku 2006                                                   3.789,00 Kč 
Příjmy v r.2007                                                       35.360,00 Kč  
Výdaje v r. 2007                                                     33.365,00 Kč 
Zůstatek                                                                  5.784,00 Kč                                                                       

 
Účet 
Převod z roku 2006                                                112.418,42 Kč 
Příjmy v r.2007                                                     235.891,40 Kč 
Výdaje v r.2007                                                      51.275,70 Kč 
Zůstatek                                                              297.034,12 Kč                                        
  
 
Příjmy: členské příspěvky                                          8.640,00 Kč  
           dary                                                          202.332,43Kč 
           dotace z MM K. Vary a KÚ                             40.000,00 Kč 
    úroky                                                              278,97 Kč 
Příjmy celkem                                                     251.251,40 Kč                                                             
 
Výdaje: provozní režie                                               2.020,50 Kč 
            dešťová kanalizace + drobné opravy             14.461,00 Kč 
            organizace koncertů                                    44.681,50 Kč 
            bankovní poplatky                                         3.477,70 Kč 
Výdaje celkem                                                       64.640,70 Kč 
 
Průběžné položky(převody mezi pokladnou a účtem)   20.000,00 Kč 
             
  
Hotovost zůstatek                                                   5.784,00 Kč 
Běžný účet zůstatek                                            297.034,12 Kč 
Zůstatek celkem (převod do r. 2008)                 302.818,12 Kč 
 
K 31.12.2007 nemělo sdružení vůči nikomu žádné závazky ani 
pohledávky 
 
 
 

Veřejná sbírka (průběžný stav k 31. 12. 2007) 
 

 
Převod z  31. 12. 2006                                               2.603,52 Kč 
Příjmy v r. 2007                                                     104.511,06 Kč 
Výdaje v r. 2007                                                               73,50 Kč 
Zůstatek k 31.12.2007                                       107.041,08 Kč 
 
 



Slovo na závěr 
 

Přestože se mi zdá, jako by to bylo nedávno, máme za sebou již třetí 
rok činnosti našeho sdružení na záchranu kostela sv.  Anny v Sedláci.. A 
myslím, že i přes pár nesplněných úkolů to byl rok vcelku úspěšný. Byla 
dokončena výměna krytiny na celé severní polovině kostela za zhruba 
700.000 Kč, dešťová voda odtéká nově vybudovanou severní částí do 
veřejné kanalizace, takže zatékání do kostela bylo omezeno na minimum a 
holubům byly uzavřeny všechny přístupové cesty na půdu kostela. Kromě 
prací na střeše a kanalizaci se pracovalo i na dalších místech kostela. 
Provizorně byla opravena rozpadající se opěrná zídka okolo kostela včetně 
přístupových schodišť, byla osazena nová kovaná mříž do okna kaple a 
truhlářská firma zahájila práce na replice dřevěného oválného okna. O 
mnoha dalších drobných pracích jste byli informováni v úvodní zprávě o 
činnosti. Jak jsem však zmínil, zůstaly před námi i některé nesplněné úkoly. 
Jedná se především o konzervátorské práce na nejcennějších předmětech 
našeho kostela. Bohužel varhany byly v loňském roce zařazeny na seznam 
kulturních památek, takže kvůli konzervaci je třeba oslovit specializovanou 
firmu s certifikátem z MK, což je velmi nákladná záležitost. Pokud jde o 
obraz Pasovské Madony z počátku 16. století, bylo zadáno vypracování jeho 
restaurátorského průzkum, na jehož základě se rozhodne o způsobu jeho 
restaurace či konzervace. A socha sv. Anny, patronky našeho kostela, už je 
v takovém stavu, že již není možné její zrestaurování. Proto bylo rozhodnuto 
o vytvoření její věrné kopie. O detailech se v současné době jedná. 
 Rok 2007 byl však úspěšný nejen po stránce pracovní, ale i kulturní a 
finanční.  V kostele se konalo 16 akcí, které navštívilo téměř 2.500 diváků. 
Kromě souborů z Karlovarska zpestřily nabídku koncertů i tělesa z Prahy, 
Německa, Estonska, Švédska, Anglie a Walesu. Díky tomu se do církevní 
kasičky a do kasiček veřejné sbírky vybralo na všech našich akcích více než 
155.000,- Kč. Obdobně dobrá situace byla i pokud jde o finanční dary. Od 
dárců z tuzemska i krajanů, žijících v SRN, jsme získali přes 200.000,- Kč, 
což je 100% - ní nárůst oproti předchozímu roku. V souvislosti s tím, že se 
nám podařilo od města Karlovy Vary získat mimořádnou finanční pomoc ve 
výši 400.000,- Kč, to znamená, že do letošního  roku vstupujeme s částkou 
410.000,- Kč, jak vyplívá z již uvedené zprávy o hospodaření.  
 Takže jediným výrazným neúspěchem, který jsme ovšem nemohli 
ovlivnit, bylo neschválení příspěvku na opravu střechy na r. 2008 
zastupitelstvem města. O jeho získání však budeme dále jednat. 
 Na závěr, tak jako vždy, bych vám všem rád poděkoval za práci, 
kterou jste v rámci sdružení pro záchranu kostela udělali. Je pozitivní, že 
většina z vás se během roku dle svých  možností aktivně zapojí do činnosti  
sdružení. Těm nejaktivnějším z vás bych nyní rád poděkoval jmenovitě. Na 
prvním místě patří dík panu faráři Müllerovi, že se i přes dílčí neúspěchy a 
lhostejnost úředníků nevzdává v boji za záchranu kostela, s čímž se mu 
snažíme ze všech sil pomáhat. Další dík patří p. Kůrkovi staršímu, který si 
z kostela udělal svůj druhý domov a občas v něm tráví víc času než v domě 
vlastním, panu Přibíkovi, který zajišťuje bezplatně stavební dozor nad všemi 
pracemi v kostele a sám se jich i účastní, místním ženám, přezdívaným 
babky Kelišové, za celoroční úklid kostela. Jsou to dámy Kucová, Erbenová, 
Pfeifferová, Šimlová, Rohlová, Zápotočná, Márová, Kašáková, Mitrová a 



Kůrková. Dík i našim konferenciérkám Magdě Kneřové a Libuši Mitrové a 
zvoníku od sv. Anny Slávku Fialovi. A samozřejmě všem mým 
spolupracovníkům v radě sdružení, především mé pravé a levé ruce, pánům 
Petlíkovi a Irovskému. 
 Nesmím zapomenout ani na ty, kteří na opravu kostela přispěli 
finančně. Jsou to Město Karlovy Vary, Karlovarský kraj, ze soukromého 
sektoru pak především firma Moyo holding, a. s. a další více než desítka 
dárců z řad místních podnikatelů, soukromých osob a bývalých občanů 
Sedlece, žijících v SRN, v čele s manželi Nätzkerovými, kteří nejen že 
pomáhají finančně, ale pomocí článků v krajanských listech pravidelně 
propagují náš kostel. Poslední poděkování patří manželům Čermákovým za 
celoroční vynikající spolupráci, která každoročně vrcholí spolupořádáním 
úspěšné Anenské zábavy. 
 Věřím, že rok 2008 bude minimálně stejně úspěšný jako rok loňský a 
že se budeme během celého roku v hojném počtu vídat při akcích 
pořádaných naším sdružením.   
 

 
 

V Karlových Varech dne 15. 1. 2008 
 
 
 
 

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

 
 
 
Členským shromážděním schváleno dne 9. 3. 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č.1 
 

Plán činnosti na rok 2008 
 

Hlavním cílem pro rok 2008 bude společně s Farností Stará Role jako 

každoročně snaha o získání finančních prostředků formou darů, grantů a 

dotací na další část opravy střechy. V případě získání některé z dotací bude 

v letošním roce zahájena výměna napadených a rozpadlých pozednic a 

vazných trámů, tedy základů celé střechy. Naše sdružení může na tuto akci, 

jejíž celkový rozpočet činí 1.090.000,- Kč přispět sumou až 400.000,- Kč. 

Z obavy, aby loni na podzim nedošlo ke kolizi prací na střeše a 

současně na kanalizaci, bylo dokončení její poslední části – jižní větve -  

přesunuto na letošní jaro. 

Na základě restaurátorského průzkumu obrazu Pasovské Madony, 

který již probíhá, budou po konzultaci s památkovým úřadem zahájeny další 

kroky k jeho zrestaurování. 

Jedna z letošních akcí proběhla již v měsíci lednu, a to osazení a 

obezdění oválného okna v boční kapli. 

Nadále budou probíhat celoroční drobné práce na opravách a údržbě 

kostela, především nátěry zkorodovaných mříží, zasklení zbývajících 

nezasklených oken (jedná se o provizorní zasklení obyčejným sklem do doby 

osazení vitrážových oken), drobné zednické práce apod. 

Pokud to umožní finanční situace, rádi bychom společně s Farností St. 

Role zahájili projektovou přípravu opravy věže kostela, abychom po 

dokončení opravy střechy mohli plynule pokračovat v další práci.   

Stejně jako v loňském roce plánujeme uspořádat minimálně 10 

koncertů, na jejichž pořádání žádáme o dotace z fondů kultury MM Karlovy 

Vary a KÚ Karlovy Vary. V letošním roce máme předběžně dojednáno opět 

několik souborů z V. Británie, k zajímavým koncertům bude bezesporu patřit 

vystoupení Souboru lesních rohů CORNI, Velkého akordeonového orchestru 

z M. Lázní i již tradiční koncert KSO na svátek sv. Anny. Kromě slavnostního 

koncertu KSO se budeme podílet na přípravě mše svaté a se Sedleckou 

pivnicí uspořádáme tradiční Anenskou zábavu. 

Věřím, že se nám podaří získat dostatek finančních prostředků na to, 

abychom mohli všechny naplánované akce uskutečnit. 


