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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 
                         Mitro Jakub 
                         Petlík Vladimír 
                          

Počet členů k 31.12.2011: 61 

 
Zpráva o činnosti za r. 2011: 

 
 
05.01.11 Rodina Gernerů převzala tradici tříkrálové sbírky ve prospěch kostela  
                 po původních Třech králích. Výtěžek z akce je součástí  Vánoční sbírky 
 
13.01.11    Za přítomnosti úřednic MMKV otevřeny pokladničky a spočítán  
                 výtěžek vánoční sbírky. Výnos z vánočních akcí a Tříkrálové sbírky byl  
                 41.482,- Kč 
 
22.02.11 V čtenářské anketě týdeníku Sedmička MF se koncerty v kostele sv.  
                 Anny v Sedleci staly 2. největší kulturní událostí r. 2010 v K. Varech 
 
27.03.11 Jarní koncert lidových písní a tanců. Vystoupily Soubor lidových písní a  
                  tanců Dyleň, Sbor Paleta a Sbor Chorea Nova. Koncert navštívilo cca  
                  130 diváků a na opravu  kostela se vybralo 7.785,- Kč 
 
17.04.11 Dnešním průzkumem malého zvonu – umíráčku byly zahájeny  
                 přípravy na opravy sanktusové věžičky, tzv. sanktusníku. 
 
17.04.11 Koncert orchestrů z Nového Jižního Walesu, Austrálie. Vystoupily New  



                 South Wales Public Schools Symphony Orchestra a Symphonic Wind  
                 Ensemble (90 účnkujících). Koncert navštívilo cca 140 diváků a na  
                 opravu  kostela se vybralo 8.318,- Kč 
 
28.04.11 Ze sanktusové věžičky byl sejmut malý zvon. Silně zkorodované  
                 úchyty zvonu budou vyměněny za nové. Zvon bude očištěn od rzi a po  
                 dokončení opravy věžičky vrácen zpět.  
 
03.05.11 Stavbou lešení začala oprava sanktusové věžičky 
 
08.05.11 Koncert k 66. výročí osvobození. Vystoupily kapely Swingdows a  
                 Gringos pod vedením M. Krajíce. Zazněly hity orchestru G. Millera a  
                 další slavné hity z období 2. světové války. Koncert navštívilo více než  
                 180 diváků a na opravu  kostela se vybralo 10.940,- Kč 
 
10.05.11 Během tohoto týdne bylo zrestaurováno popraskané kamenné ostění  
                 dveří na jižní oratoř. Tím byly zprovozněny poslední nefunkční dveře               
                 do kostela  Kromě dveří na oratoř byla provedena i menší oprava  
                 ostění dveří na věž. Restaurátorské práce provedl Michal Durdis,  
                 zámečnické S. Fiala, A. Kůrka, P. a Š. Mitrovi. Cena opravy 8.000,- Kč 
 
17.05.11 Na opravu věžičky nastoupili klempíři 
 
05.06.11 Koncert k 50. výročí založení KPS. Dílo W. A. Mozarta Requiem D –  
                 mol zazpívali za doprovodu KSO. Koncert navštívilo cca  240 diváků a  
                 na opravu  kostela se vybralo 8.160,- Kč 
 
13.06.11 Začala oprava stropního podhledu severní oratoře. 
 
21.06.11 Závěrečný koncert ZŠ a ZUŠ Rybáře. Krom mnoha dalších skladeb  
                 byla hlavní součástí programu Mozartova Korunovační mše. Koncert  
                 navštívilo více cca 300 diváků. Výtěžek je součástí Anenské sbírky 
 
22.06.11 Dnes byla dokončena oprava sanktusové věžičky. Náklady dosáhly  
                 výše bezmála 450.000,- Kč 
 
26.06.11 Koncert spirituálového souboru Geshem. Koncert, během něhož si  
                 zazpívali i všichni návštěvníci, navštívilo cca 170 diváků. Výtěžek  
                 z akce je součástí Anenské sbírky 
 
20. 07.11 Dokončena oprava stropního podhledu severní oratoře za 233.000,- Kč 
 
23.07.11 Anenská zábava. Výtěžek je součástí Anenské sbírky 
 
24.07.11 Ve 14 hodin se konala poutní mše svatá, kterou celebroval P. Reginald  
                 Větrovec O. Praem, ThD. Mše se zúčastnilo 50 převážně věřících  
                 návštěvníků. Po mši vystoupil se svým recitálem písničkář Petr         
                 Linhart.Výtěžek z dobrovolných darů je součástí Anenské sbírky 

 
26.07.11 Zrestaurovaný malý zvon byl navrácen zpět do opravené sanktusové  
                 věžičky. 



 
29.07.11    Za přítomnosti úřednic MMKV otevřeny pokladničky a spočítán  
                 výtěžek Anenské sbírky. Výnos z červencových akcí  byl 37.503,- Kč 
 
29.07.11 Koncert orchestru Caecilia pro sv. Annu. Koncert vynikající kvality  
                 navštívilo pouze cca. 70 posluchačů.  Na opravu kostela se vybralo   
                 4.520 Kč. 
 
04.09.11 Koncert ruských národních písní. Účinkoval Národní komorní sbor  
                 KANT z Ruska a sbor Paleta. Koncert navštívilo cca. 90 hostů.  Na  
                 opravu kostela se vybralo  3.711,- Kč. 
 
18.08.11  Tribute to A. C. Jobim. V premiérovém programu zazněly populární  
                 skladby legendárního skladatele a pianisty A. C. Jobima (Girl fom  
                 Ipanema, Corcovado, aj.) v aranžmá Milana Krajíce. (M.K. Collective). 
                 Koncert proběhl za nejhoršího počasí od pořádání koncertů v Sedleci.  
                 Přesto si cestu na koncert našlo cca. 80 nejvěrnějších posluchačů. Za  
                 to byli odměněni vynikajícím výkonem kapely a především zpěvačky  
                 Petry Brabencové. Na opravu kostela se vybralo slušných 4.760,- Kč 
 
15.10.11 Na kříž u jižní zdi kostela osadili a upravili naši členové chybějící příčné  
                 břevno.  
 
16.10.11 Koncert z díla M. Boka. Účinkovali hudební sólisté KSO, Ústecký dětský  
                 sbor, řídil M. Bok. V první polovině koncertu zazněly Bokovy chrámové  
                 intrády, v druhé jeho mše Missa brevis Es dur. Koncert určený  
                 především náročnějšímu publiku navštívilo cca 80 diváků a vybralo se  
                 3.887,- Kč. 
 
17.10.11 Byla zahájena oprava stropních kleneb na jižní straně lodi a na kůru.  
                 Lešení na kůru postavili naši členové svépomocí za dohledu Š. Mitro 
 
19.11.11 Demontáží lešení, jeho odvozem a následnou brigádou na celkový  
                 úklid kostela byla dokončena oprava stropních kleneb. Náklady na  
                 opravu byly 30.000,- Kč. 
 
27.11.11 Adventní koncert. Účinkovali: Dětský sbor Zvonek ZŠ a ZUŠ K. Vary,  
                 Smyčcový kvartet sourozenců Rezkových, Pěvecký sbor Orbis Pictus.  
                 Po delším čase opět do posledního místa zaplněný kostel, cca 300  
                 diváků. Výtěžek z akce je součástí Vánoční veřejné sbírky 
 
18.12.11 Česká mše vánoční v podání Karlovarského pěveckého sboru. Akci  
                  navštívilo více než 500 diváků. Vstupné bylo součástí Vánoční veřejné  
                  sbírky. Po skončení koncertu se konalo tradiční vánoční setkání členů  
                  při punči a vánočních pochoutkách našich členek. 
 
24.12.11 Již podruhé se na Štědrý večer konala štědrovečerní bohoslužba slova.  
                 Bohoslužbou provázel P. Vladimír Müller, koledy za hudebního  
                 doprovodu zpívaly členky Příležitostného sboru. Bohoslužbu navštívilo        
                 250 návštěvníků. Dary na opravu kostela byly součástí Vánoční  
                 veřejné sbírky. 



 

 

   Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2011 k 31. 12. 2011 
   
Pokladna   
Převod z roku 2010                                                    7.926,00 Kč 
Příjmy v r.2011                                                        18.100,00 Kč 
Výdaje v r. 2011                                                      22.594,00 Kč 
Zůstatek  3.432,00 Kč 
   
Účet   
Převod z roku 2010                    573.650,19 Kč 
Příjmy v r.2011                                                       158.903,88 Kč 
Výdaje v r.2011                                                      103.970,00 Kč 
Zůstatek  628.584,07 Kč 
   
   
Příjmy: členské příspěvky                                          9.200,00 Kč 
 dary 112.342,22 Kč 
 dotace z MM K. Vary a KÚ                             55.400,00 Kč 
 úroky 61,66 Kč 
Příjmy celkem                                                      177.003,88 Kč 
   
Výdaje: opravy 60.353,00 Kč 
 provozní režie 2.386,00 Kč 
 organizace koncertů 55.860,00 Kč 
 propagace (letáčky) 5.982,00 Kč 
 bankovní poplatky 1.983,00 Kč 
Výdaje celkem                                                      126.564,00 Kč 
   
   
Hotovost zůstatek  3.432,00 Kč 
Běžný účet zůstatek  628.584,07 Kč 
Zůstatek celkem (převod do r. 2012)                  632.016,07 Kč 
   

K 31.12.2011 nemělo sdružení žádné závazky ani pohledávky 
   

Veřejná sbírka (průběžný stav k 31. 12. 2011) 
   
Převod z  31. 12. 2010                                              117.921,98 Kč 
Příjmy v r. 2011                                                        118.494,04 Kč 
Výdaje v r. 2011 (fa za opravu sanktusníku)              196.932,33 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2011                                          39.483,69 Kč 



Slovo na závěr 
 

Rok 2011 znamenal ukončení jedné významné etapy při záchraně kostela sv. 
Anny. Byla dokončena většina prací dle původního projektu ing. Kneře na záchranu 
kostela. Projekt zahrnoval opravu krovu, výměnu střešní krytiny, opravu obou věží 
kostela, odvodnění okolí kostela vybudováním dešťové kanalizace, oprava 
propadlých či poškozených stropních podhledů (klenby) kostela. Tyto práce 
znamenají, že kostelu již nehrozí žádná vážná poškození vlivem vlhkosti jak od 
deště, tak od spodní vody. Největším nebezpečím ne přímo pro kostel, ale spíše 
jeho okolí, tedy zůstává již jen plášť kostela, tedy vnější omítka a podokapní 
ozdobná římsa, které vlivem povětrnostních podmínek občas odpadávají. 

Jak tedy vyplívá z předchozího textu, v loňském roce byla opravou 
sanktusové věžičky vč osazení nové zlacené makovice a dvouramenného kříže, vše 
za cca. 450.000,- Kč, dokončena oprava střechy. Opravami stropní klenby severní 
oratoře, západního okraje klenby za varhany a drobnými opravami jižní klenby 
hlavní chrámové lodi byly dokončeny hrubé opravy stropní klenby. Tyto opravy 
stály více než 250.000,- Kč. Protože práce dle původního plánu byly téměř 
dokončeny, byla za 150.000,- Kč zpracována studie kompletní opravy kostela, 
podle níž budou po jejím schválení památkovým ústavem práce na opravě kostela 
pokračovat. 

Všechny opravy a zpracování studie byly financovány jako vždy především 
z dotací, darů a vlastních aktivit. Částkou 200.000,- Kč přispělo město Karlovy 
Vary, pozadu nezůstal ani Česko-německý fond budoucnosti s částkou 170.000,- 
Kč. Za těmito subjekty pak relativně zaostává Ministerstvo kultury se sumou 
90.000,- Kč a Karlovarský kraj, který opravy našeho kostela loni podpořil pouhými 
50.000,- Kč. Nejvíce v r. 2011 přispělo na opravy naše sdružení, a to částkou 
250.000,- Kč. Svým dílem přispěla i Farnost Stará Role, a to z prostředků 
získaných pořádáním koncertů v našem kostele. 

Pokud jde o kulturní akce, uspořádalo v loňském roce naše sdružení 13 
koncertů všech žánrů. K nejúspěšnějším patřily jako obvykle koncerty pod 
taktovkou Miloše Boka, a sice červnové koncerty Mozartova Requiem konaného 
k 50. výročí Karlovarského pěveckého sboru a koncert Mozartovy Korunovační 
mše, který se konal jako závěrečný koncert ZŠ a ZUŠ Rybáře. Nejvíc návštěvníků 
však přilákaly adventní koncerty, především Rybova Česká mše vánoční, kterou 
navštívilo více než 500 návštěvníků. Mimořádný zájem byl i o štědrovečerní 
bohoslužbu, které se zúčastnilo téměř 250 návštěvníků.    

Jako každoročně se v této části zprávy budu převážně opakovat při děkování 
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 jeho podporu sdružení při jednání s biskupstvím. Dík patří 
i druhému zástupci církve, stavebnímu dozoru panu Láškovi, který pečlivě dohlížel 
na všechny práce v kostele. Dík patří jako vždy panu Kůrkovi st. za starost o vše 
kolem kostela a zodpovědnou práci při organizaci koncertů. O své zásluhy se však 
musí letos podělit i s paní Kůrkovou a paní Mitrovou, které ho po několik měsíců 
jeho nemoci zdatně zastupovaly. Tradičně veliký dík patří našim Keliškám, které se 
od počátku naší činnosti pravidelně starají o úklid kostela. Jde o již všem dobře 
známou partu, kterou tvořily dámy Kucová, Erbenová, Pfeifferová, Šimlová, 
Rohlová, Zápotočná, Márová, Kašáková, Kůrková a Mitrová. Píši „tvořily“, neboť 
nás v loňském roce navždy opustila jedna z Kelišek, paní Pfeifferová. Jako vždy 
musím poděkovat manželům Čermákovým za trvale skvělou spolupráci s naším 
sdružením. Poděkování patří tradičně našemu zvoníkovi, panu Fialovi. 



K samozřejmostem patří velký dík mým kolegům z rady sdružení. Slečně Doušové, 
která se naplno zapojila do práce člena rady, která je vždy časové mnohem 
náročnější, než práce řadového člena. Největší dík patří samozřejmě mé pravé a 
levé ruce, pánům Petlíkovi a Irovskému, kteří spolu s panem Kůrkou věnují práci 
v kostele ze všech členů největší díl svého volného času. Poděkování za práci ve 
sdružení (brigády, tombola, pomoc při propagaci, aj.) patří samozřejmě i všem 
ostatním členům, z nichž letos o něco více rodinám Mitrů, Štěpků, Volfů a 
Záhoříků. 

Velký dík patří i těm, kteří na opravu kostela přispěli finančně. Jsou to 
především již výše zmíněné subjekty státní správy, místní samosprávy a nadace. 
Po výpadku některých tradičních velkých dárců přispěli ze sektoru firem a občanů 
v r. 2011 nejvíc krajané z Německa, kde se o propagaci a shromažďování darů ve 
prospěch našeho kostela skvěle starají manželé Nätzkerovi, a další zhruba desítka 
dárců z řad místních podnikatelů i soukromých osob. Úplný seznam všech dárců je 
přílohou této zprávy. Nesmíme ale zapomenout také na desítky účinkujících, kteří 
se vzdali honoráře ve prospěch opravy kostela a na tisíce návštěvníků našich akcí, 
kteří dobrovolným vstupným na opravu kostela také výrazně přispívají. 

Všem jmenovaným i nejmenovaným ještě jednou dík a nechť se nám daří i 
v roce 2012. 
 

 
 

V Karlových Varech dne 18. 2. 2012 
 
 
 
 

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

 
 
 
Členským shromážděním schváleno dne 18. 3. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 
 

Plán činnosti na rok 2012 
 

Vzhledem k tomu, že opravou sanktusové věžičky byla dokončena většina 
prací dle původní projektové dokumentace a stavebního povolení z r. 2004, a 
schválení studie, podle níž budou zpracovávány nové plány oprav, se na NPÚ 
v Lokti o více než čtvrt roku zdrželo, nedá se stanovit již nyní pevný plán oprav na 
letošní rok. Navíc nemáme dosud informaci o tom, zda se náš kostel dostane do 
PZAD Ministerstva kultury, čímž není známá ani přibližná výše dotací, které se 
nám letos podaří získat. 

Proto považujte plán oprav pouze za orientační a může se v rámci 
schváleného rámce měnit. Jednou z akcí, na kterou již máme závazné stanovisko 
památkářů, bude oprava dveří do kostela. V první řadě půjde o zrestaurování 
hlavního vchodu, ostatní dveře budou opravovány v závislosti na financích. 
Důležitým krokem k dalším opravám bude zpracování projektové dokumentace na 
rozvody elektřiny, ozvučení, zabezpečení a požární signalizace v celém objektu 
kostela. V závislosti na rychlosti jejího zpracování, schválení a na finanční situaci 
by mohly již letos začít první práce dle této dokumentace. Dále budou probíhat 
další přípravné práce, především zpracování restaurátorských průzkumů a návrhů 
na postup restaurování hlavního oltáře a varhan. Poslední menší akcí, kterou 
bychom tak jako v předchozích letech měli zvládnout svépomocí, tedy jen za cenu 
materiálu,  je položení dešťové kanalizace na východní straně kostela. Tam 
původně nebyla plánována, ale ukázalo se, že okapové žlaby nejsou při větších 
deštích schopné bez odtoku i na východní straně dešťovou vodu zvládnout.   

Jak již bylo zmíněno, náklady nelze předem stanovit. Zatím lze říci, že vč. 
podílu sdružení, jehož schválení je součástí této členské schůze, máme k dispozici 
na letošní akce částku 500.000,- Kč.  

Pokud jde o kulturní akce, stejně jako v loňském roce plánujeme uspořádat 
zhruba 10 koncertů. Zajištěné máme např. dva koncerty souborů z Velké Británie, 
vždy oblíbený koncert Velkého akordeonového orchestru, největší koncert bude 
závěrečný koncert ZUŠ K. Vary, jejíž symfonický orchestr spolu s karlovarským 
pěveckým sborem provedou Mozartovo Requiem. Pro milovníky jazzu je na září 
připraven koncert Milana Krajíce s Karlovarským symfonickým orchestrem. Jako 
vždy se budeme také podílet na přípravě Anenské mše svaté  a se Sedleckou 
pivnicí uspořádáme již tradiční Anenskou zábavu. V době Adventu a Vánoc 
uspořádáme každoroční adventní koncerty a Štědrovečerní bohoslužbu slova, 
která si získává stále větší oblibu.   

V minulém roce jsem se zmiňoval, že probíhají jednání o vystoupení 
některých mediálně známých umělců. A první výsledek se dostavil. Předběžně 
máme již nyní přislíbené vystoupení houslového virtuose Pavla Šporcla. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

Přehled dárc ů v roce 2011 

Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role) PD 200.000,- Kč 

Česko-německý fond budoucnosti (příjemcem Farnost S. Role) PD 170.000,- Kč 

Ministerstvo kultury (příjemcem Farnost S. Role) PD 90.000,- Kč 

Karlovarský kraj (příjemcem Farnost S. Role) VD 50.000,- Kč 

Město Karlovy Vary  PD 36.000,- Kč 

Karlovarský kraj PD 19.400,- Kč 

Barbara a Wolfgang Nätzker 540 EUR 
a jejich prostřednictvím: 
H. Proeckl 100 EUR, H. Fritsche 50 EUR, W. Heinl 60 EUR,  
F. Kuenhl 50 EUR 

PD 19.610,70 Kč 

Walter Fiedler PD 14.339,59 Kč 

Refil, spol. s r.o. PD 10.000,- Kč 

Ladislav Crkva PD 10.000,- Kč 

Dárkyně z K. Varů (nepřeje si zveřejnění) PD 10.000,- Kč 

Vlasta Suter PD 10.000,- Kč 

Miroslava Smitková PD 10.000,- Kč 

Dětské zdr. středisko - MUDr. Z. Růžičková PD 8.000,- Kč 

Alois Kůrka ml. PD 5.000,- Kč 

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

Richard a Helene Harrer PD 4.979,70 Kč 

Agentura BOND PD 3.000,- Kč 

Liselotte Winter PD 2.412,23 Kč 

Karel Mráz – Flora Centrum VD 1.100,- Kč 

Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) PD 41.482,- Kč 

Anenská sbírka (na účet veřejné sbírky) PD 37.503,- Kč 

Václav John (na účet veřejné sbírky) PD 29.500,- Kč 

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

 

 

         PD – peněžitý dar 

         VD – věcný dar 


