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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 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 31.12.2010: 61

Zpráva o činnosti za r. 2010:
06.01.10

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

14.01.10

Za přítomnosti úřednice MM K. Vary otevřeny pokladničky a
spočítán výtěžek vánoční sbírky. Výnos ze tří vánočních akcí a
sbírky na Tři krále byl 58.138,- Kč

21.03.10

Konalo se 5. řádné členské shromáždění

21.03.10

Vlivem jarního tání se nebezpečně vyklonil polosuchý akát u
zídky kostela a byl proto poražen

27.03.10

Brigáda členů na úklid kostela a okolí po zimní pauze. Uklizena
především suť po opravě stropu. Následně tým Kelišek připravil
kostel na první jarní koncert

28.03.10

Velikonoční koncert Komorního sboru Paleta a sboru Rosa Coeli.
Koncert navštívilo zhruba 130 diváků. Na dobrovolném
vstupném se vybralo 6.290,-Kč.

09.04.10

Dokončena štuková výzdoba opravené stropní klenby. Tím byly
práce na opravě severní strany stropní klenby dokončeny.

25.04.10

Koncert Milana Krajíce za doprovodu bigbandu Gringos. Koncert
navštívilo zhruba 180 diváků. Na dobrovolném vstupném se
vybralo 9.924,-Kč

01.05.10

Postupně probíhají provizorní opravy dřevěného schodiště a
podlah jednotlivých pater věže.

10.05.10

Sdružení získalo jako dar od města 50 židlí z Lidového domu.
Všechny bylo třeba opravit a nalakovat

11.05.10

Koncert skupiny Roháči. První folkový koncert v Sedleci
navštívilo cca. 280 diváků. Na dobrovolném vstupném se
vybralo 14.671,-Kč

12.05.10

Naše sdružení uspořádalo setkání občanů Sedlece s vedením
města K. Vary.

20.05.10

Stavbou lešení byla zahájena oprava věžní báně

24.05.10

Provedena přípojka elektřiny k hodinovému stroji

29.05.10

Koncert sborů Carmina Přeštice a Prácheň Horažďovice,
pořádaný ve spolupráci se Svazem českých pěveckých sborů.
Návštěva 40 diváků přinesla na opravu kostela 1.550,- Kč

30.05.10

Provedena oprava (očištění, lakování, zasklení, nový pant) oken
u zvonů.

05.06.10

Koncert Velkého akordeonového orchestru M. Lázně. Koncert
navštívilo cca 120 diváků a do pokladničky se vybralo 5.607,- Kč

27.06.10

M. Bok: Missa Solemnis. Nejznámější dílo Miloše Boka zaznělo v
podání KPS, Sboru Svïri z Lotyšska, Symfonického orchestru ZŠ
a ZUŠ Rybáře a sólistů. Koncert navštívilo 260 hostů. Vstupné
bylo součástí Anenské veřejné sbírky.

28.06.10

Na věž kostela byly osazeny repliky původních ciferníků a
zrestaurované originální gongy hodin. Práce provedla pí. Kavková

08.07.10

Postaveno 12 m vysoké lešení k vitrážovému oknu na severní
straně kostela, okno bylo umyto od malty a vápenné malby a
lešení opět demontováno. Náročnou akci během 2 dnů zvládli
naši členové Petr a Štefan Mitrovi, Slávek Fiala a Alois Kůrka st.

12.07.10

Do měděného tubusu byly za účasti zástupců farnosti, sdružení,
zhotovitele a médií uloženy dokumenty, mince a tiskoviny jako
zpráva pro budoucí generace.

15.07.10

Byla osazena zlacená makovice a původní zrestaurovaný kříž.

15.07.10

Lucerna věže byla vyčištěna od holubího trusu. 10 jutových pytlů
naplnili pánové Irovský a Petlík.

24.07.10

Anenská zábava. Jako tradičně vydařená akce. Výtěžek byl
součástí Anenské sbírky

25.07.10

Ve 14 hodin se konala poutní mše svatá, kterou celebroval
okrskový vikář P. Miroslav Chlupsa. Mše se zúčastnilo 70
převážně věřících návštěvníků. Výtěžek z dobrovolných darů byl
součástí Anenské sbírky

25.07.10

Večerní koncert pro trubku, zpěv a varhany. Účinkovali
M. Smrčka, M. Pelikán a M. Bok. Koncert navštívilo cca 120
diváků. Výtěžek z akce byl součástí Anenské sbírky

10.08.10

Za přítomnosti úřednice MM K. Vary otevřeny pokladničky a
spočítán výtěžek Anenské sbírky. Výnos ze všech červencových
akcí byl 48.143,- Kč

11.08.10

Dnes byla demontáží lešení ukončena opravě věžní báně kostela.
Byl opraven krov báně, položena nová měděná krytina, osazena
nová hrotnice, zlacená makovice a kříž. Dále byla provedena
instalace hromosvodu, osazení zrestaurovaných ciferníků a gongů
hodin

20.09.10

Do lucerny byly nainstalovány sítě proti holubům

13.09.10

Za pomoci vysokozdvižné plošiny byla opravena střecha po
opravě věže a vyčištěny žlaby a úžlabí

19.09.10

Koncert Milana Krajíce a M. K. Colective. Koncert plný slavných
hitů v jazzovém kabátě navštívilo zhruba 300 diváků a na
dobrovolném vstupném se na opravu kostela vybralo 19.005,- Kč

27.09.10

Byly vyčištěny, opraveny a naladěny píšťaly varhan. Práce trvala
nonstop 15 hodin.

02.10.10

V kostele se konala rozlučková mše s naší členkou a sedleckou
občankou Vlastou Jirkalovou, která náhle zesnula dne 26.9.2010

03.10.10

Koncert sborů Podoglarji a Chorea Nova ze Slovinska. Koncert
složený z lidových písní obou národů navštívilo zhruba 130 diváků
a na vstupném se na opravu kostela vybralo 6.020,- Kč

03.10.10

Byla zahájena výstava fotografií „Necháme to tak?“ zaměřená na
smutný osud církevních památek v českém pohraničí.

18.10.10

Během předchozích dnů byla vyklizena a vyčištěna místnost pro
věžní hodiny a nainstalováno osvětlení schodiště k místnosti, čímž
byla připravena na instalaci hodinových strojů.

24.10.10

Konal se Koncert světových premiér, závěrečný koncert
Jazzfestu. Šlo po organizační stránce o doposud nejnáročnější
koncert v historii našich koncertů. Vystoupila Severočeská
filharmonie Teplice, 4 dětské sbory a sólisté. Řídil Miloš Bok.
Koncert navštívilo cca 300 diváků. Na opravu kostela se vybralo
2.987,- Kč. Dalších 5.000,- Kč obdržela farnost formou
nájemného za prostory kostela

03.11.10

Ve středu dne 3. listopadu 2010 v 18.00 hodin začaly po více než
50 - ti letech opět ukazovat a odbíjet čas věžní hodiny kostela
sv. Anny v Sedleci.

28.11.10

Adventní koncert. Vystoupily sbory Orbis Pictus a Paleta s kvartet
sourozenců Rezkových. Koncert navštívilo zhruba 250 diváků.
Výtěžek z akce byl součástí Vánoční sbírky

09.12.10

V Grandhotelu Pupp se konalo slavnostní udílení cen 6. ročníku
ankety Osobnost Karlovarského kraje. V kategorii „Nezisková
organizace desetiletí“ získalo toto prestižní ocenění naše sdružení.

16.12.10

Vánoční hledání andělů. Již tradiční akce ZŠ Otovice. Výtěžek z
akce věnovala škola do sbírkové kasičky Vánoční sbírky

18.12.10

Česká mše vánoční v podání Karlovarského pěveckého sboru.
Akci navštívilo cca. 300 diváků. Vstupné bylo součástí Vánoční
veřejné sbírky.
Po skončení koncertu se konalo tradiční vánoční setkání členů při
punči a vánočních pochoutkách našich členek.

24.12.10

Štědrovečerní bohoslužba slova. Bohoslužbou provázel P. Vl.
Müller, koledy za doprovodu varhan a smyčcového dueta zpíval
sbor místních žen. Akci navštívilo zhruba 100 spokojených hostů.

Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2010
k 31. 12. 2010
Pokladna
Převod z roku 2009
Příjmy v r.2010
Výdaje v r. 2010
Zůstatek

1.335,00 Kč
26.190,00 Kč
19.599,00 Kč
7.926,00 Kč

Účet
Převod z roku 2009
Příjmy v r.2010
Výdaje v r.2010
Zůstatek

327.897,78 Kč
492.639,41 Kč
246.887,00 Kč
573.650,19 Kč

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

9.460,00 Kč
458.318,46 Kč
51.000,00 Kč
50,95 Kč
518.829,41 Kč

Výdaje: opravy
provozní režie
organizace koncertů
bankovní poplatky
Výdaje celkem

201.530,00 Kč
4.440,00 Kč
58.310,00 Kč
2.206,00 Kč
266.486,00 Kč

Hotovost zůstatek
Běžný účet zůstatek
Zůstatek celkem (převod do r. 2011)

7.926,00 Kč
573.650,19 Kč
581.576,19 Kč

K 31.12.2010 nemělo sdružení vůči nikomu žádné závazky ani pohledávky

Veřejná sbírka (průběžný stav k 31. 12. 2010)

Převod z 31. 12. 2009
Příjmy v r. 2010
Výdaje v r. 2010
Zůstatek k 31. 12. 2010

753,56 Kč
117.229,42 Kč
61,00 Kč
117.921,98 Kč

Slovo na závěr
O tom, že předchozí rok skončil pro naše sdružení a tím i pro kostel sv. Anny
úspěšně, již není třeba příliš hovořit, neboť je tomu tak téměř každoročně.
Nejlepším důkazem toho jsou neustále probíhající opravy, na dnešní dobu celkem
úspěchy při získávání finančních prostředků a čerstvě i ocenění naší práce
Karlovarským krajem, který naše sdružení v anketě Osobnost roku 2010 vyhlásil
Neziskovou organizací desetiletí.
V minulém roce jsem zde hovořil o tom, že věřím, že se nám podaří
uskutečnit opravu věžní báně ozdobenou zlacenou makovicí a replikou původního
kříže na špici věže. To se nakonec podařilo. A nejen to. Po několika desetiletích
byly znovu uvedeny do provozu věžní hodiny, které po mnoha letech opět ukazují
a odbíjejí čas. Celkové náklady na tyto práce činily necelých 1.100.000,- Kč, z toho
200.000,- Kč bylo hrazeno z účtu našeho sdružení.
Všechny opravy byly financovány jako obvykle především z dotací, darů a
vlastních aktivit. Částkou 500.000,- Kč přispěl Česko-německý fond budoucnosti,
který má na opravě věže největší zásluhu. Pozadu však nezůstalo ani město
Karlovy Vary, které poskytlo částku 300.000,- Kč. Milým překvapením byl pro nás
dar od společnosti BVD PECE s.r.o., které darovala na opravu kostela
neuvěřitelných 250.000,- Kč. Za těmito subjekty pak relativně zaostává
Karlovarský kraj, který opravy našeho kostela loni podpořil pouhými 50.000,- Kč.
Pokud jde o kulturní akce, uspořádalo v loňském roce naše sdružení 12
koncertů všech žánrů. K nejúspěšnějším patřily jako obvykle koncerty pod
taktovkou Miloše Boka, v červnu jeho Missa Solemnis a na podzim pak v rámci
Jazzfestu Karlovy Vary kritikou oceněný Koncert světových premiér sestavený ze
skladeb Miloše Boka. Stále větší popularitu si v našem kostele také získávají
jazzové koncerty, ať už v podání zkušených profesionálů, ke kterým patří náš
špičkový saxofonista Milan Krajíc, tak i studentských jazzových těles pod
Krajícovým vedením. K příjemným překvapením patřil i vyprodaný koncert
legendární folkové skupiny Roháči. Avšak i ostatní koncerty různých jiných žánrů si
našly své nadšené posluchače.
Přestože následující část všichni každoročně slýcháte, nemohu ani letos
vynechat poděkování nejaktivnějším členům našeho 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 na opravou kostela, se kterými mu kromě
mě aktivně pomáhal stavební dozor nad všemi pracemi na kostele pan Lášek. Dík
patří jako vždy mému otci, panu Kůrkovi staršímu za celoroční starost o vše kolem
kostela a zodpovědnou práci při organizaci koncertů. Tradičně veliké díky patří
našim Keliškám, které se již 6 let skvěle starají o úklid kostela. Jde o již všem
dobře známou 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. Jako vždy musím
poděkovat manželům Čermákovým za mnohaletou skvělou spolupráci s naším
sdružením. Poděkování patří také našemu zvoníkovi, panu Fialovi.
K samozřejmostem patří i velký dík mým kolegům z Rady sdružení, mé pravé a
levé ruce, pánům Petlíkovi a Irovskému, kteří ze všech nejvíc odnášejí mojí někdy
až přílišnou aktivitu, ale i slečně Doušové, která se za tři roky členství v radě
sdružení stala její velmi schopnou a užitečnou součástí. Poděkování patří

samozřejmě i všem ostatním členům, neboť většina z vás se během roku nějakým
způsobem zapojila 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 výše zmíněné subjekty, z dalších pak firmy Moyo holding, a. s., náš
nejstarší a nejvěrnější partner, SLOT GAME a. s., Vlastimil Balcar a další více než
desítka dárců z řad místních podnikatelů, soukromých osob a sedleckých krajanů.
Seznam všech dárců je přílohou této zprávy.
Nechť se nám v následujících letech daří stejně tak dobře, jako tomu bylo
v roce uplynulém.

V Karlových Varech dne 10. 1. 2011

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

Členským shromážděním schváleno dne 6. 3. 2011

Příloha č. 1
Plán činnosti na rok 2011
V letošním roce plánujeme dokončit opravy, které jsou součástí projektové
dokumentace a stavebního povolení z r. 2004. Jde především o opravu
sanktusové věžičky, čímž bude dokončena oprava střešního pláště kostela. Dále
půjde o opravy stropní klenby nad varhany a v severní oratoři (balkón nad
oltářem). Na základě vyhodnocení výsledků statických testů klenby pod kůrem by
se případně provádělo statické zajištění trhlin této klenby ocelovými táhly. Pokud
by zbývaly nějaké finanční prostředky, začalo by se s postupnou opravou dveří
kostela, který má 7 vchodů.
Současně s těmito akcemi by měla být letos dokončena studie, která určí
další postup prací a bude zadáno vypracování projektové dokumentace na
elektroinstalaci a zabezpečení kostela.
Náklady na opravy jsou předběžně odhadovány na 850.000 Kč, náklady na
studii a projekt elektroinstalace dalších 250.000,- Kč.
Pokud jde o kulturní akce, stejně jako v loňském roce plánujeme uspořádat
zhruba 10 koncertů. K vrcholům sezóny bude patřit především koncert k 50.
výročí KPS, v jehož podání zazní za doprovodu KSO slavné Mozartovo Requiem.
Vzhledem k zájmu diváků o jazzovou hudbu plánujeme 2 jazzové koncerty, jeden
v podání mladých jazzmanů, žáků Milana Krajíce, druhý sólový koncert
samotného Milana Krajíce. Zajímavostí bude jistě i koncert hudebníků z Austrálie.
Jako vždy se budeme také podílet na přípravě Anenské mše svaté a se Sedleckou
pivnicí uspořádáme již tradiční Anenskou zábavu. Vzhledem k zájmu o
Štědrovečerní bohoslužbu se budeme snažit tuto akci zorganizovat i letos.
V jednání jsou i vystoupení některých mediálně známých umělců. To, zda
některé z nich bude úspěšné, bude pro nás všechny překvapením.

Příloha č. 2
Přehled dárců v roce 2010
Česko-německý fond budoucnosti (příjemcem Farnost S. Role) PD 500.000,- Kč
Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role)

PD 300.000,- Kč

BVD PECE spol. s r. o.

PD 250.000,- Kč

Město Karlovy Vary – 50 ks židlí

VD 53.000,- Kč

Karlovarský kraj (příjemcem Farnost S. Role)

PD 50.000,- Kč

Moyo holding, a. s.

PD 50.000,- Kč

Město Karlovy Vary

PD 36.000,- Kč

Slot Game a. s.

PD 35.000,- Kč

Vlastimil Balcar - stavební firma

PD 30.000,- Kč

Barbara a Wolfgang Nätzker 500 EUR
a jejich prostřednictvím:
E. Reinwarth 400 EUR, H. Proeckel 50 EUR, H. Fritsche 50
EUR, E. Meisters 20 EUR, Brandl 15 EUR, Janssen 15 EUR

PD 25.854,38 Kč

Karlovarský kraj

PD 15.000,- Kč

Refil, spol. s r.o.

PD 10.000,- Kč

BAU-STAV a. s.

PD 10.000,- Kč

Vilém Morávek - Autoservis u Williho

PD 10.000,- Kč

Miroslava Smitková

PD 10.000,- Kč

Classic Style s.r.o. (Sedlecká pivnice)

PD

5.000,- Kč

Dětské zdr. středisko - MUDr. Z. Růžičková

PD

5.000,- Kč

Alois Kůrka ml.

PD

5.000,- Kč

Liselotte Winter

PD 2.549,59 Kč

Erika Tschunko

PD

2.500,- Kč

Richard a Helene Harrer

PD 2.414,49 Kč

Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky)

PD 58.138,- Kč

Anenská sbírka (na účet veřejné sbírky)

PD 48.143,- Kč

Bronislava Bacílková, roz. Doksanská (na účet veřejné sbírky) PD 10.000,- Kč

PD – peněžitý dar
VD – věcný dar

