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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 31.12.2009: 64 

 
Zpráva o činnosti za r. 2009: 

 
 
06.01.09 Naši členové, J. Čermák, K. a I. Hanouskové, uspořádali v obci   
                 již tradiční sbírku ve prospěch kostela. 
 
14.01.09 Za přítomnosti úřednice MM K. Vary otevřeny pokladničky a   
                 spočítán výtěžek vánoční sbírky. Výnos ze tří vánočních akcí a  
                 sbírky na Tři krále byl 64.752,- Kč 
 
22.03.09 Konalo se 5. řádné členské shromáždění 
 
01.04.09 Naše sdružení uspořádalo setkání občanů Sedlece s vedením 

města K. Vary. 
 
04.04.09 Sdružení uspořádalo brigádu v rámci akce „Chceme čisté město“ 

Úklidu nejen v okolí kostela, ale v celé obci se zúčastnilo téměř 
20 brigádníků z řad členů i občanů Sedlece 

 
 



05.04.09 Koncert Komorního sboru Paleta a sboru Chorea Nova. Koncert  
                 navštívilo zhruba 100 diváků. Na dobrovolném vstupném se  
                 vybralo  4.919,-Kč. 
                        
14.04.09 Byly sejmuty cymbály (gongy hodin) z věže kostela. 
 
28.04.09 Zahájena oprava střešní krytiny vč. osazení 6 nových světlíků 
 
28.04.09 Koncert dechového orchestru De Bazuin Tzummarum. Koncert 

navštívilo cca 130 návštěvníků a na opravu kostela se vybralo 
6.294,- Kč 

 
20.05.09 Dokončení opravy střechy 
 
27.05.09 Koncert L. v. Beethoven – Missa C dur op. 86 v podání 

Karlovarského pěveckého sboru a Symf. orchestru ZŠ a ZUŠ    
K. Vary. Nádherný koncert shlédlo cca 320 diváků a na 
vstupném se vybralo 17.156,- Kč.   

 
10.06.09 Na základě schváleného usnesení ČS ze dne 22. 3. 2009 byly 

Stanovy sdružení doplněny v bodě III. Cíl činnosti sdružení o 
písmeno g) péče o městskou část Sedlec. Dnešním dnem byla 
změna schválena Ministerstvem vnitra.  

 
15.06.09 Koncert Milana Krajíce. Netradiční koncert jazzového virtuóze 

navštívilo 270 spokojených diváků a na dobrovolném vstupném 
se na opravu kostela vybralo 13.738,- Kč 

 
30.06.09 Koncert sboru a orchestru The Leys School z Anglie. Koncert 

navštívilo cca 120 diváků. Vstupné je součástí Anenské veřejné 
sbírky. 

 
15.07.09 Koncert sboru a orchestru South Dartmoor Community College 

z Anglie. Koncert navštívilo zhruba 130 diváků. Vstupné je 
součástí Anenské veřejné sbírky. 

 
16.07.09 Byla provedena petrifikace sochy sv. Anny 
 
25.07.09 Anenská zábava. Jako tradičně vydařená akce. Výtěžek je 

součástí Anenské sbírky 
 
26.07.09 Ve 14 hodin se konala poutní mše svatá, kterou celebroval P. P.  
                 Bažant. Mše se zúčastnilo 70 převážně věřících návštěvníků.  
                 Výtěžek z dobrovolných darů je součástí Anenské sbírky 
 
26.07.09 Večerní koncert pro trubku a varhany. Účinkovali M. Smrčka a  
                 M. Bok. Koncert navštívilo přes 150 nadšených diváků. Výtěžek  
                 z akce je součástí Anenské sbírky 
 
 



06.08.09  Za přítomnosti úřednice MM K. Vary otevřeny pokladničky a  
                 spočítán výtěžek Anenské sbírky. Výnos ze všech červencových  
                 akcí  byl 47.882,- Kč 
 
01.09.09 Během týdne vyklizena a upravena místnost pod schodištěm na 

kůr jako technické zázemí kostela.  
 
05.09.09 Koncert mužského pěveckého sboru Einigkeit. Kvalitní vystou- 

pení shlédlo vzhledem k souběhu několika velkých akcí ve městě 
pouhých 40 diváků. Na opravu kostela bylo vybráno pouhých 
2.448,-Kč  

 
16.09.09 Bylo předáno staveniště firmě Pegisan. Bude opravena severní 

strana klenby stropu  lodi. 
  
04.10.09 Instalace osvětlení schodiště věže.  
                        
09.10.09 Koncert 55-ti členného dechového orchestru Harmonie Orkest 

Vleuten z Holandska. Koncert navštívilo zhruba 90 diváků a na 
opravu kostela se vybralo 5.400,- Kč 

 
06.11.09 Dokončen první úsek opravy klenby 
 
08.11.09 Koncert díla W. A. Mozarta – Requiem D-mol. Účinkoval  
                 Karlovarský pěvecký sbor, Čeští symfoničtí sólisté, operní  
                 sólisté. Vynikající koncert navštívilo zhruba 350 diváků v na  
                 opravu kostela se vybralo 16.481,- Kč 
 
20.11.09 Oprava stropní klenby přerušena z důvodu vážné statické  
                 poruchy stropu.  Pokračovat se bude po statickém průzkumu a  
                 projednání nových podmínek s dodavatelskou firmou. 
 
29.11.09 Adventní koncert. Vystoupily sbory Orbis Pictus a Paleta  
                 s kvartet sourozenců Rezkových. Koncert navštívilo zhruba 280  
                 diváků. Výtěžek z akce je součástí Vánoční sbírky 
 
01.12.09 Dokončení opravy stropní klenby se ujala firma VH Hrdlička 
 
16.12.09 Vánoční besídka MŠ Sedlec. Výtěžek z akce věnovala školka na  
                 opravu kostela 
 
17.12.09  Vánoční hledání andělů. Již tradiční akce ZŠ Otovice. Výtěžek  
                 z akce věnovala škola na opravu kostela 
 
20.12.09 Česká mše vánoční v podání Karlovarského pěveckého sboru.  
                 Akci navštívilo cca. 400 diváků. Vstupné bylo součástí Vánoční  
                 veřejné sbírky 
 
29.12.09 Dokončena oprava stropní klenby na severní straně kostela  
 



 
Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2009 

k 31.12.2009 
 
Pokladna 
Převod z roku 2008                                                   5.036,00 Kč 
Příjmy v r.2009                                                         8.170,00 Kč  
Výdaje v r. 2009                                                      11.871,00 Kč 
Zůstatek                                                                  1.335,00 Kč                                            

 
Účet 
Převod z roku 2008                                                152.672,92 Kč 
Příjmy v r.2009                                                      231.333,86 Kč 
Výdaje v r.2009                                                       56.109,00 Kč 
Zůstatek                                                              327.897,78 Kč                                        
  
 
Příjmy: členské příspěvky                                          9.030,00 Kč  
           dary                                                          174.284,48 Kč 
           dotace z MM K. Vary a KÚ                             56.000,00 Kč 
    úroky                                                              189,38 Kč 
Příjmy celkem                                                     239.503,86 Kč                                                             
 
Výdaje: provozní režie                                               1.852,00 Kč 
            drobné opravy                                                 484,00 Kč 
            organizace koncertů                                    62.687,00 Kč 
            bankovní poplatky                                         2.957,00 Kč 
Výdaje celkem                                                      67.980,00 Kč 
 
  
             
Hotovost zůstatek                                                   1.335,00 Kč 
Běžný účet zůstatek                                            327.897,78 Kč 
Zůstatek celkem (převod do r. 2010)                 329.232,78 Kč 
 
K 31.12.2009 nemělo sdružení vůči nikomu žádné závazky ani pohledávky 
 
 
 

Veřejná sbírka (průběžný stav k 31. 12. 2009) 
 

 
Převod z  31. 12. 2008                                               2.110,52 Kč 
Příjmy v r. 2009                                                     126.285,04 Kč 
Výdaje v r. 2009                                                       127.642,00 Kč 
Zůstatek k 31.12.2009                                               753,56 Kč 
 
 
 



 
Slovo na závěr 

 
Rok 2009, v němž jsme oslavili 5. výročí založení našeho sdružení, 

můžeme stejně jako předchozích pár let označit za mimořádně úspěšný. Po pěti 
letech byla dokončena oprava střechy kostela včetně osazení nových střešních 
vikýřů, na níž jsme v loňském roce vynaložili částku zhruba 660.000,- Kč.  Také 
byly zahájeny práce na opravě interiéru kostela. Byla opravena dlouholetým 
zatékáním poškozená stropní klenba lodi na severní straně kostela za 350.000,- 
Kč, čímž dojde k odstranění lešení, které po léta hyzdilo interiér kostela. 

Také byly zahájeny přípravy na jedinou akci letošního roku, totiž opravu 
věže kostela. Nejdůležitější bylo zajistit dostatek finančních prostředků, což se 
nám společně s farností St. Role vcelku podařilo. Z Česko-německého fondu 
budoucnosti se nám podařilo získat významnou finanční pomoc ve výši 500.000,- 
Kč a od Města Karlovy Vary jsme získali příslib na částku 300.000,- Kč. Spolu 
s penězi sdružení a dalšími možnými dotacemi bude tedy možné v nejbližší době 
vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele prací.  

V loňském roce byly také zahájeny práce a jednání ohledně opravy a 
navrácení věžních hodin na věž kostela. Naši členové demontovali a spustili z 
věže cimbály hodin, které byly následně předány ing. Kavkové k zrestaurování. 
Jak jsme byli informováni, je již opraven původní hodinový stroj a prosklená 
skříň na uložení hodin. Na konec roku bylo dohodnuto sejmutí ciferníků, které 
bylo bohužel odloženo na letošní rok. Kompletní oprava hodin byla přislíbena 
nejpozději do roku 2011.  

Všechny opravy byly financovány jako obvykle především z dotací, darů a 
vlastních aktivit. Částkou 400.000,- Kč přispělo Město Karlovy Vary, 300.000,- 
Kč poskytlo Ministerstvo kultury, Karlovarský kraj přidal 120.000,- Kč, svou 
trochou do mlýna, tedy sumou 30.000,- Kč, přispěl poprvé i Nadační fond 
Dominanty zřízený Plzeňským biskupstvím. Zbývající částku dodala farnost St. 
Role z příjmů z pořádaných koncertů a naše sdružení. 

V loňském roce uspořádalo naše sdružení 12 koncertů všech žánrů, 
duchovní hudbou počínaje, přes spirituály, jazz a populární hudbou konče. 
K nejúspěšnějším patřily především vystoupení známých karlovarských umělců. 
Z oblasti vážné hudby to byly Beethovenova mše C –dur, Mozartova mše 
Requiem D-mol a také předvánoční provedení České mše vánoční J. J. Ryby, vše 
pod taktovkou sbormistra a dirigenta Miloše Boka. Z jiného soudku, ovšem 
neméně úspěšný byl jazzový koncert Milana Krajíce a jeho přátel, který přilákal 
plný kostel milovníků jazzu.     

Nyní je na řadě nezbytná součást každoročního zhodnocení práce sdružení, 
poděkování nejaktivnějším členům, ale i nečlenům sdružení a  nejštědřejším 
sponzorům kostela. Na prvním místě patří jako vždy dík panu faráři Millerovi za 
skvělou spolupráci s naším sdružením a za trpělivost při všech administrativních 
úkonech spojených se získáváním dotací a opravou kostela. Dík patří jako vždy 
mému otci, panu Kůrkovi staršímu za celoroční starost o vše kolem kostela a 
v něm pořádaných akcí. Dík patří i našemu pozornému stavebnímu dozoru, panu 
Přibíkovi i jeho nástupci panu Láškovi. Rád bych nyní na dálku popřál panu 
Přibíkovi hodně zdraví a mnoho sil do boje s nenadálými zdravotními problémy a 
věřím, že se s ním zde brzy opět setkáme. Obzvlášť veliký dík patří našim 
Keliškám, které vzhledem k pracím uvnitř kostela měli mimořádně mnoho práce. 
Jde o po léta sehranou partu, kterou tvoří dámy Kucová, Erbenová, Pfeifferová, 



Šimlová, Rohlová, Zápotočná, Márová, Kašáková, Kůrková a Mitrová. Posledně 
jmenovaná se navíc již natrvalo ujala funkce konferenciérky našich koncertů. 
Poděkování patří i dvojici našich zvoníků, bratrům Fialovým. Samozřejmostí je 
dík i mým kolegům z Rady sdružení, především pak mé pravé a levé ruce, 
pánům Petlíkovi a Irovskému. A jako vždy musím poděkovat manželům 
Čermákovým za celoroční skvělou 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. 

Velký dík patří i těm, 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 sedleckých krajanů. Seznam všech dárců je přílohou této 
zprávy. 

Jak jsem psal v minulém roce, největším dárkem k 5. výročí založení 
našeho sdružení by bylo dokončení opravy střechy, což se nám také skutečně 
podařilo. Přestože letos žádné výročí nemáme, věřím, že si nadělíme krásnou 
novou měděnou věžní báň ozdobenou zlacenou makovicí a po mnoha desetiletích 
také replikou původního kříže na špici věže. 

Přeji nám všem do další pětiletky mnoho štěstí, zdraví a úspěchů při opravě 
kostela sv. Anny v Sedleci. 
 

 
 

V Karlových Varech dne 10. 1. 2010 
 
 
 
 

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

 
 
 
Členským shromážděním schváleno dne 21. 3. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 
 

Plán činnosti na rok 2010 
 

Jedinou a současně velmi náročnou akcí bude v letošním roce oprava věžní 
báně vč. osazení hodinových ciferníků. Půjde především o výměnu plechové 
krytiny z původní ocelové za měděnou. Také bude třeba provést některé 
tesařské práce na krovu báně, především vyrobit novou špici, která už dlouhá 
léta věži chybí. Vyrobit se musí také nová zlacená makovice a replika původního 
kříže. Zároveň budou na věž vráceny opravené gongy hodin a nové ciferníky vč. 
ručiček. Náklady na celou akci jsou odhadovány na více než 1.100.000.- Kč. 
Pokud by nějaké peníze z rozpočtu na věž zbyly, byly by využity na osazení 
hodinového stroje. Po zvážení všech pro a proti bylo rozhodnuto, že původní 
hodinový stroj bude vystaven v interiéru kostela a na věž bude umístěn stroj 
elektrický. 

Současně s touto akcí budou probíhat jako vždy přípravy na další opravy. 
Bude zpracována studie na další postup prací, jejich harmonogram, na co bude 
třeba projektová dokumentace, na co restaurátorský průzkum či znalecký 
posudek. To vše včetně odhadu ceny oprav. Tato studie bude sloužit jako 
podklad pro získávání dalších dotací a příspěvků.  

Toto vše bude možné především díky tomu, že se nám na rok 2010 
podařilo získat dotaci 500.000,- Kč z Česko-německého fondu budoucnosti a 
300.000,- Kč finanční příspěvek od města K. Vary.  

Jako každoročně se budou celoročně provádět drobné opravářské, 
údržbářské a úklidové práce. 

Pokud jde o kulturní akce, stejně jako v loňském roce plánujeme 
uspořádat více než 10 koncertů. K vrcholům sezóny by měly patřit především 
plánované koncerty z díla Miloše Boka, případně díla pod jeho vedením, jazzový 
koncert Milana Krajíce nebo loni odložené vystoupení Velkého akordeonového 
orchestru z M. Lázní. Hudební žánr koncertů letos rozšíříme o vystoupení country 
– folkové skupiny Roháči. Jako vždy se budeme také podílet na přípravě 
Anenské mše svaté  a se Sedleckou pivnicí uspořádáme stále oblíbenější 
Anenskou zábavu. 

Věřím, že letošní akce budou stejně úspěšné jako ty loňské, přestože 
oproti loňsku dostanou díky menšímu zájmu zahraničních souborů více prostoru 
soubory tuzemské. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

Přehled dárc ů v roce 2009 

Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role) PD 400.000,- Kč 

Ministerstvo kultury (příjemcem Farnost S. Role) PD 300.000,- Kč 

Karlovarský kraj (příjemcem Farnost S. Role) PD 120.000,- Kč 

Nadační fond Dominanty (příjemcem Farnost S. Role) PD 30.000,- Kč 

Město Karlovy Vary PD 36.000,- Kč 

Karlovarský kraj PD 20.000,- Kč 

Moyo holding, a.s. PD 50.000,- Kč 

Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím: 
A. Pickart 100 EUR, H. Proeckel 100 EUR, E. Meisters 20 EUR, 
E. Reinwarth 50 EUR, H. a F. Kühnl 50 EUR, W. Heinl 30 EUR, 

H. Fritsche 50 EUR 

PD 25.520,- Kč 

Dárkyně z K. Varů (nepřeje si zveřejnění) PD 30.000,- Kč 

Refil, spol. s r.o. PD 20.000,- Kč 

Dárkyně ze SRN (nepřeje si zveřejnění) PD 15.316,69 Kč 

Bond cestovní agentura s.r.o. PD 12.000,- Kč 

Classic Style s.r.o. (Sedlecká pivnice) PD 5.000,- Kč 

MUDr. Zdeňka Růžičková PD 5.000,- Kč 

Alois Kůrka ml. PD 5.000,- Kč 

Dr. Heidrun Schweidler PD 2.667,13 Kč 

Richard a Helene Harrer PD 2.505,37 Kč 

Liselotte Winter PD 1.275,29 Kč 

Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) PD 64.752,- Kč 

Anenská sbírka (na účet veřejné sbírky) PD 47.882,- Kč 

 


