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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 odstranit havarijní stav 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  
                         Doušová Ludmila 
                         Irovský Miroslav 
                         Kneř Pavel 
                         Petlík Vladimír 
                          

Počet členů k 31.12.2008: 63 

 
Zpráva o činnosti za r. 2008: 

 
 
06.01.08 Naši členové, J. Čermák, K. a I. Hanouskové, uspořádali   
                 v obci již tradiční Tříkrálovou sbírku ve prospěch kostela. 

 
10.01.08 Za přítomnosti úřednice MM K. Vary otevřeny pokladničky a   
                 spočítán výtěžek vánoční sbírky. Výnos ze tří vánočních   
                 akcí a sbírky na Tři krále byl 39.846,- Kč 

                         
21.1.08 Bylo osazeno a obezděno oválné okno do boční kaple – nyní 

šatna účinkujících.  
    Okno vyrobila firma Truhlářství Novák, zbývající práce   
                 provedli naši členové 
 
09.03.08 Konalo se 4. řádné členské shromáždění 
 
13.04.08 Úvodní koncert sezóny. Vystoupil soubor lesních rohů CORNI a  

pěvecký sbor Rosa Coeli. Koncert navštívilo 170 posluchačů 
                 a na vstupném se vybralo 8.353,- Kč 



 
23.04.08 Po 2 týdnech bylo dokončeno provizorní zasklení dvou oken na 

východní straně kostela. Tím byla zasklena a opravena 
(některá jen provizorně) všechna okna  kostela. Následně 

                 mohlo být z oken odstraněno pletivo proti holubům 
                         
04.05.08 Koncert Večer spirituálů. Účinkoval DAD kvintet a La Dolce 

Vita. Koncert navštívilo cca 120 diváků. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného byl 6.928,- Kč 

                         
08.05.08 V kostele se konala motorkářská mše. U kostela se sjelo téměř 

300 motorkářů na zhruba 200 motorkách. V kasičce nechali 
3.723,- Kč 

                         
23.05.08 Příprava na koncert M. Boka. Dovoz a stavba praktikáblů pro 

účinkující, úklid kostela, příprava židlí, osvětlení aj. 
                         
30.05.08    Konal se koncert z díla M. Boka Tři životy a Missa solemnis.   
                 Mimořádně kvalitní koncert navštívilo rekordních 290 diváků,  
                 kteří všechny účinkující  odměnili dlouhotrvajícím potleskem.   
                 Na vstupném se na opravu kostela vybralo 18.543,- Kč 
                        
21.06.08 V následujícím týdnu se konala brigáda na dokončení dešťové 

kanalizace. Bylo položeno 50 m trubek, osazeny 3 litinové 
geigry a výkop zasypán zeminou.  

 
26.06.08 Koncert sboru Wallace High School ze Severního Irska. 

Vynikající zpěv za doprovodu uznávaného britského varhaníka 
ocenilo 110 přítomných diváků, kteří přispěli na opravu kostela 
částkou 4.957,- Kč. 

                        
11.07.08 Koncert Latymer Upper School. Koncert přes nepřízeň počasí 

navštívilo cca. 70  diváků. Na dobrovolném vstupném se na 
opravu kostela vybralo 4.364,- Kč 

                         
23.07.08 Koncert KSO. Koncert navštívilo necelých 100 diváků  Na   
                 koncertě se vybralo 5.275,-Kč. 
                         
26.07.08 Poutní mše svatá. Celebroval P. František Kišš. Mši    
                 s nádherným hudebním doprovodem navštívilo cca. 30   
                 převážně věřících 
                        
26.07.08 Anenská zábava. K poslechu a tanci hrála skupiny Sympaťáci.   
                 Akce měla jako obvykle vynikající atmosféru a všichni hosté se  
                 skvěle bavili. 
 
13.08.08 Zahájena oprava střechy 
 
16.08.08 Dokončen restaurátorský průzkum interiéru kostela za 

66.490,- Kč, který probíhal v 1. polovině srpna 



 
20.09.08 Den otevřených dveří v rámci Dnů evropského dědictví 
 
27.09.08 Koncert Velkého akordeonového orchestru. Koncert navštívilo 

cca. 100 nadšených  diváků. Na  dobrovolném vstupném se 
vybralo  4.647,-Kč. 

 
23.10.08    Koncert Karlovarského dívčího sboru. Koncert navštívilo zhruba  
                 80 diváků. Na  dobrovolném vstupném se vybralo  5.391,-Kč. 
 
20.10.08 Opraven historický zámek do sakristie. Vyrobeny 2 nové klíče. 
 
03.11.08 Pan Nesvadba vyrobil na kůr stojan se zrcadlem pro kontakt 

mezi varhaníkem a dirigentem 
 
28.11.08 Úklid a vánoční výzdoba kostela.  
 
30.11.08 Adventní koncert sboru Orbis Pictus a Smyčcového kvartetu  
                 sourozenců Rezkových. Akci navštívilo více než 250 diváků.   
                 Vstupné bylo součástí Vánoční veřejné sbírky. 
                         
02.12.08 Byly dokončeny letošní práce na opravě střechy kostela.  
                 Celkové náklady na opravu dosáhly v letošním roce částky  
                 1.515.031,50 Kč, z toho sumou 450.000,- Kč přispělo naše  
                 sdružení. 
                        
15.12.08 Odbor kultury MMKV přislíbil uhradit náklady na petrifikaci  
                  sochy sv. Anny. Práce provede restaurátor ak. malíř Václav  
                  Potůček. 
                         
18.12.08 Koná se již tradiční akce ZŠ Otovice Vánoční hledání andělů.  
                 Akci navštívilo cca.  100 diváků. Vstupné z akce věnovali  
                 otovičtí do veřejné sbírky na opravu kostela. 
                                                 
21.12.08 Česká mše vánoční v podání Karlovarského pěveckého sboru.  
                 Akci navštívilo rekordních  cca. 550 - 600 diváků. Vstupné bylo  
                 součástí Vánoční veřejné sbírky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2008 

k 31.12.2008 
 
Pokladna 
Převod z roku 2007                                                   5.784,00 Kč 
Příjmy v r.2008                                                       13.430,00 Kč  
Výdaje v r. 2008                                                     14.178,00 Kč 
Zůstatek                                                                  5.036,00 Kč                                                                       

 
Účet 
Převod z roku 2007                                                297.034,12 Kč 
Příjmy v r.2008                                                      222.373,00 Kč 
Výdaje v r.2008                                                     366.734,20 Kč 
Zůstatek                                                              152.672,92 Kč                                        
  
 
Příjmy: členské příspěvky                                        10.170,00 Kč  
           dary                                                          175.166,24 Kč 
           dotace z MM K. Vary a KÚ                             50.000,00 Kč 
    úroky                                                              466,76 Kč 
Příjmy celkem                                                     235.803,00 Kč                                                             
 
Výdaje: oprava střechy                                          300.000,00 Kč 
            provozní režie                                               1.573,00 Kč 
            dešťová kanalizace + drobné opravy             23.796,50 Kč 
            organizace koncertů                                    52.862,50 Kč 
            bankovní poplatky                                         2.680,20 Kč 
Výdaje celkem                                                    380.912,20 Kč 
 
  
             
  
Hotovost zůstatek                                                   5.036,00 Kč 
Běžný účet zůstatek                                            152.672,92 Kč 
Zůstatek celkem (převod do r. 2009)                 157.708,92 Kč 
 
K 31.12.2008 nemělo sdružení vůči nikomu žádné závazky ani pohledávky 
 
 
 

Veřejná sbírka (průběžný stav k 31. 12. 2008) 
 

 
Převod z  31. 12. 2007                                            107.041,08 Kč 
Příjmy v r. 2008                                                       42.100,94 Kč 
Výdaje v r. 2008                                                       147.031,50 Kč 
Zůstatek k 31.12.2008                                           2.110,52 Kč 
 



Slovo na závěr 
 

Pokud jsem loni označil rok 2007 z pohledu sdružení za úspěšný, měl 
bych rok 2008 nazvat veleúspěšným. Udělali jsme totiž dosud největší a také i 
nejdůležitější krok na cestě k záchraně kostela sv. Anny. Za částku 1.515.000,- 
Kč byl totiž opraven krov střechy, jehož stav byl v některých místech skutečně 
kritický. Veškeré ztrouchnivělé, dřevokaznými houbami nebo hmyzem 
napadené části krovu byly vyřezány a nahrazeny novým dřevem. Jednalo se 
především o téměř všechny pozednice, části většiny vazných trámů, krokví a 
dalších součástí krovu. Současně byla na již opravený krov položena další část 
nové krytiny na jihozápadní straně kostela.  

Současně s blížícím se koncem oprav střechy byly zahájeny přípravné 
práce nutné k zahájení dalších oprav. Za 66.000,- Kč byl proveden malířský 
restaurátorský průzkum omítkových vrstev a průzkum polychromních vrstev 
mobiliáře kostela, který je nutný k získání povolení k opravám v interiéru 
kostela, což se v nejbližším období týká především opravy prohnilého stropu 
kostela. 

Nezaháleli však ani naši členové. Během června totiž naši muži za 
výrazné pomoci sedleckých nečlenů dokončili poslední část dešťové kanalizace 
kolem kostela. Tím vzniklo dílo v celkové hodnotě téměř 150.000,- Kč, přičemž 
naše náklady byly sotva třetinové. Tím, že bude nyní všechna dešťová voda ze 
střechy svedena do kanalizace, dojde k vysušení okolí kostela a jeho základů.  

Všechny tyto akce byly financovány jako obvykle především z dotací. 
Částkou 415.000,- Kč přispělo Město Karlovy Vary, částkou 395.000,- Kč 
poprvé Ministerstvo kultury, Karlovarský kraj poskytl 250.000,- Kč, svou 
trochou do mlýna, tedy sumou 30.000,- Kč, přispělo poprvé i Plzeňské 
biskupství. Největší část nákladů však uhradilo naše sdružení. Z běžného 
rozpočtu sdružení to bylo 300.000,- Kč a z účtu veřejné sbírky dalších téměř 
150.000,-Kč. Zbývající prostředky poskytlo sdružení společně s Farností Stará 
role z příjmů z koncertů. 

Během loňského roku uspořádalo naše sdružení 10 koncertů všech žánrů, 
duchovní hudbou počínaje, přes spirituály, jazz a populární hudbou v podání 
akordeonového orchestru konče. K zajímavým akcím loňského roku patřila také 
např. motorkářská mše, slavnostní provedení Missy Solemnis Miloše Boka, 
kterou jako host navštívil režisér Jiří Strach a z níž reportáž odvysílala 
celostátní stanice ČRo Vltava. Mimořádné, především co do počtu diváků, bylo i 
předvánoční provedení České mše vánoční, kterou navštívil dosud rekordní 
počet diváků, odhadovaný na 550 - 600.     

Přestože se budu jako každoročně opakovat, je třeba  poděkovat 
nejaktivnějším členům, ale i nečlenům sdružení a  nejštědřejším sponzorům 
kostela. Na prvním místě patří dík panu faráři Millerovi za skvělou spolupráci 
s naším sdružením. Vážím si toho o to víc po té, co jsem u jiných sdružení 
zjistil, že taková spolupráce není vždy samozřejmostí. Dík patří jako vždy 
mému otci, panu Kůrkovi staršímu, kterému letos aktivně pomáhal nejaktivnější 
nečlen, pan Nesvadba. Dík patří i našemu pozornému stavebnímu dozorci, panu 
Přibíkovi. Veliký dík také našim „babkám“ Keliškám za celoroční úklid kostela. 
Jsou to dámy Kucová, Erbenová, Pfeifferová, Šimlová, Rohlová, Zápotočná, 
Márová, Kašáková, Kůrková a Mitrová, která se navíc úspěšně ujala funkce 
konferenciérky koncertů. Děkuji i dvojici našich zvoníků, bratrům Fialovým. Dík 
i mým kolegům z Rady sdružení, především pak mé pravé a levé ruce, pánům 



Petlíkovi a Irovskému. A samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat 
manželům Čermákovým za celoroční spolupráci s naším sdružením i za 
každoroční finanční podporu. Poděkování patří samozřejmě i všem ostatním 
členům, neboť téměř každý z vás se během roku nějakým způsobem zapojil do 
práce ve sdružení, ať už účastí na brigádě, příspěvkem do tomboly, pomocí při 
propagaci akcí sdružení apod. 

Nesmím zapomenout ani na ty, kteří na opravu kostela přispěli finančně. 
Jsou to především již zmíněné instituce, ze soukromého sektoru pak firmy Moyo 
holding, a. s., Refil s.r.o. a další více než desítka dárců z řad místních 
podnikatelů, soukromých osob a bývalých občanů Sedlece, žijících v SRN, z nich 
pak obzvlášť manželé Nätzkerovi, naši velcí sponzoři a propagátoři. Seznam 
všech dárců je přílohou této zprávy. 

V letošním roce oslaví naše sdružení 5 let od svého založení. Věřím, že 
největším dárkem k tomuto malému jubileu bude to, že bude dokončena 
oprava střechy našeho kostela. 
 

 
 

V Karlových Varech dne 29. 1. 2009 
 
 
 
 

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

 
 
 
Členským shromážděním schváleno dne 22. 3. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 
 

Plán činnosti na rok 2008 
 

Hlavním cílem pro rok 2009 bude společně s Farností Stará Role jako 

každoročně oprava střechy kostela. Vzhledem k již získaným finančním 

prostředkům bude dokončena výměny krytiny střechy a osazena část 

demontovaných vikýřů. Dále by měly být zahájeny práce na výměně 

prohnilých a propadlých částí podhledu stropu lodi kostela. Na tyto akce, jejíž 

celkové náklady budou zhruba 1.200.000,- Kč, můžeme přispět z rozpočtu 

sdružení sumou cca. 200.000,- Kč. 

Současně s těmito opravami budou probíhat přípravy na další opravy, 

především sanktusové věžičky a věže kostela.  

Za finanční pomoci Města Karlovy Vary bude během letošního jara 

restaurátorem zakonzervována socha sv. Anny. Rozpadlé dřevo sochy bude 

petrifikováno (napuštěno roztokem, po němž ztvrdne), aby socha vydržela do 

svého zrestaurování. O dotaci na tyto restaurátorské práce budeme v letošním 

roce žádat z fondu na opravy movitých památek Ministerstva kultury.  

Po celý rok budou probíhat drobné práce na opravách a údržbě kostela, 

ať již v interiéru, tak v exteriéru. Půjde např. o nátěry zkorodovaných mříží, 

drobné zednické práce, ale také sejmutí cimbálů věžních hodin z vrcholku věže, 

aby mohlo být rozhodnuto o jejich opravě. 

Pokud jde o kulturní akce, stejně jako v loňském roce plánujeme 

uspořádat zhruba 10 koncertů, na jejichž pořádání žádáme o dotace z fondů 

kultury Města Karlovy Vary a KÚ Karlovy Vary. V letošním roce máme již 

dojednáno opět několik souborů z V. Británie, nově také z Holandska. Mezi 

nejzajímavější akce letošního roku by měly patřit provedení Beethovenovy 

Missy C – Dur pro sóla, sbory a orchestr pod vedením M. Boka, koncert 

Velkého dechového orchestru De Bazuin z Holandska nebo vystoupení Velkého 

akordeonového orchestru z M. Lázní, který jsme pro velký zájem diváků opět 

pozvali. Jako vždy se budeme také podílet na přípravě Anenské mše svaté  a 

se Sedleckou pivnicí uspořádáme stále oblíbenější Anenskou zábavu. 

Věřím, že se nám společnými silami podaří podobně jako loni většinu 

plánovaných akcí zdárně uskutečnit. 

 



Příloha č. 2 

Přehled dárc ů v roce 2008 

Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role) PD 415.637,- Kč 

Karlovarský kraj (příjemcem Farnost S. Role) PD 250.000,- Kč 

Město Karlovy Vary PD 30.000,- Kč 

Karlovarský kraj PD 20.000,- Kč 

Moyo holding, a.s. PD 50.000,- Kč 

Barbara a Wolfgang Nätzker + E. Reinwarth (50 EUR) + H. 
Proeckel (50 EUR) 

PD 22.345,53 Kč 

Dárkyně z K. Varů (nepřeje si zveřejnění) PD 20.001,45Kč 

Dárkyně ze SRN (nepřeje si zveřejnění) PD 15.202,05 Kč 

Refil, spol. s r.o. PD 20.000,- Kč 

Ladislav Crkva PD 10.000,- Kč 

Classic Style s.r.o. (Sedlecká pivnice) PD 9.000,- Kč 

Vilém Morávek - Autoservis u Williho PD 8.000,- Kč 

MUDr. Zdeňka Růžičková PD 5.000,- Kč 

Alois Kůrka ml. PD 5.000,- Kč 

Bond cestovní agentura s.r.o. PD 4.000,- Kč 

Arnošt Donth PD 3.000,- Kč 

Richard a Helene Harrer PD 2.450,21 Kč 

Karel Mráz - Flora Centrum VD 1.250 Kč 

Horst Fritsche PD 1.167,- Kč 

Vánoční sbírka PD 39.846,- Kč 

JUDr. Zdeněk Řezníček (na účet veřejné sbírky) PD 1.000,- Kč 

Jiří Unger (na účet veřejné sbírky) PD 1.000,- Kč 

 


