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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 31.12.2012: 62 

 
Zpráva o činnosti za r. 2012: 

 
 
12.01.12 Za přítomnosti úřednice MM K. Vary otevřeny pokladničky a spočítán 
  výtěžek vánoční sbírky. Výnos z vánočních akcí  byl 57.705,- Kč 
 
01.03.12 Naši členové odstranili po deseti letech ochranné lešení a fólii  
  z varhan. Poté, co do kostela již nezatéká a po opravě klenby kůru 
  nepadá na varhany omítka, není tato nevzhledná ochrana zapotřebí.  
 
26.03.12 Koncert Worksop College Chapel Choir z Anglie. Koncert navštívilo cca. 
  60 diváků a na opravu kostela se vybralo 2.923,- Kč. 
 
08.04.12  Velikonoční  koncert. Účinkovali: Ženský komorní sbor a orchestr  
  Musica Iuventa. Řídil Jiří Štrunc. Krásný koncert navštívilo téměř 160 
  diváků. No opravu kostela se vybralo 7.826,- Kč. 
 
26.04.12 Koncert orchestru a sboru Nottinghamské university  z Anglie. Koncert 
  navštívilo asi. 90 diváků a na opravu kostela se vybralo 5.038,- Kč. 
 



10.05.12 Koncert Stana zpívá Edith Piaf skupiny JPŠ. Koncert navštívilo asi. 110 
  diváků a na opravu kostela se vybralo 6.551,- Kč.  
 
26.05.12 Koncert Velkého akordeonového orchestru. Koncert navštívilo téměř 
  140 diváků a na opravu kostela se vybralo 6.314,- Kč. 
 
05.06.12 Z kostela byly do církevního depozitáře odvezeny dvě nepůvodní  
  zpovědnice. Tím vznikl prostor např. k instalaci výstavního panelu. Pod 
  jednou zpovědnicí byl objeven náhrobní kámen neznámého původu. 
 
19.06.12 Závěrečný koncert ZŠ a ZUŠ Rybáře, v jehož rámci zazněla Mozartova   
  mše Requiem d – moll. Účinkoval orchestr ZŠ a ZUŠ Rybáře,  
  Karlovarský pěvecký sbor a operní sólisté. Koncert navštívilo přes 300 
  diváků a na opravu kostela se vybralo 12.688,- Kč. 
 
06.07.12 V kostele a jeho okolí proběhla akce v rámci 47.MFF K. Vary. Konalo 
  se zde promítání filmu 2001: Vesmírná odysea vč. doprovodného  
  kulturního programu. Akci zajišťovala společnost Uniou film s.r.o.  
  Společnost věnovala na opravu kostela částku 20.000,- Kč. 
 
18.07.12 Byla vyklizena místnost, která bude přestavěna na sociální zařízení. 
  Prostory sloužící jako dílna byly přestěhovány pod schody na věž. 
 
29.07.12 Poutní mše svatá. Celebroval P. Augustin Kováčik. Mše se zúčastnilo 
  cca 60 hostů především ze Sedlece a okolí.  
 
29.07.12 Koncert gospelového sboru Touch of Gospel z Plzně. Koncert složený 
  ze známých gospelů rozhýbal většinu z téměř 160 diváků, kteří si  
  vyžádali několik přídavků. Vstupné bylo součástí Anenské sbírky. 
 
02.08.12 Dnešní kolaudací byla ukončena 1. etapa opravy kostela sv. Anny. Šlo 
  o opravy podle projektu ing. Kneře, zaměřené na záchranu kostela, 
  tedy o opravu střechy, stropních kleneb a odvodnění okolí kostela.  
 
02.08.12 Hlavní vchodové dveře a dveře na budoucí WC byly odvezeny do  
  restaurátorské dílny. Vchod byl dočasně zajištěn dveřmi z OSB desek. 
  Opravené dveře byly osazeny 16. 10. 2012. Cena díla 102.600,- Kč  
 
04.08.12 Konala se tradiční Anenská zábava. Hrála skupina Sympaťáci. Vstupné 
  bylo součástí Anenské veřejné sbírky. 
 
11.08.12 Naše sdružení zorganizovalo fotbalový zápas horní vs. dolní Sedlec, 
  který byl součástí oslav svátku sv. Anny. Přestože výsledek není  
  důležitý, pro úplnost je třeba doplnit, že dolní Sedlec zvítězil 7 : 4. 
 
28.08.12 Za přítomnosti úřednic MM K. Vary otevřeny pokladničky a spočítán 
  výtěžek Anenské sbírky. Výnos ze všech akcí  byl 19.903,- Kč 
 
02.09.12 Koncert staropražských písniček v podání berounského sboru Bonbon. 
  Koncert navštívilo cca 100 diváků a vybralo se 6.251,- Kč. 
 



08.09.12 Brigáda na položení poslední části dešťové kanalizace okolo věže.  
  Brigády se zúčastnilo celkem 11 členů a přátel kostela. Bylo položeno 
  30 m potrubí a osazena 1 revizní šachta. 
 
23.09.12 Jazzový koncert Pocta A. C. Jobimovi. Účinkoval M.K.Collectiv a KSO, 

řídil M. Krajíc. Koncert navštívilo cca 80 diváků a vybralo se 4.440,- Kč. 
 
03.10.12 Zemní práce před kostelem. Během 14 dnů byly zřízeny přípojky vody 

a kanalizace do budovaných toalet. Současně bylo zrušeno schodiště 
vedoucí do silnice, čímž vznikl prostor pro bezpečnější sestup 
z hlavního schodiště z kostela. Velkou část prací provedlo naše 
sdružení svépomocí za přispění bezplatně zapůjčené techniky. 

 
21.10.12 Koncert skupiny Petr nebo Pavel. Vynikající koncert složený ze  
  známých country melodií navštívilo téměř 300 diváků a na opravu  
  kostela se vybralo 10.288,- Kč 
 
02.11.12 Po měsíci byla firmou Sochor dokončena stavba hygienického zařízení 
  v kostele. Následně proběhla brigáda na úklid kostela. Náklady  
                 na stavbu činily 298.000,- Kč, úprava dveří dalších 9.000,- Kč. 
 
06.11.12 Firmou Hrdlička byly připojeny nové dva okapové svody do geigrů  
  osazených během brigády 8. 9. 2012 
 
08.11.12 Koncert KPS a JenTak Sokolov.  Koncert  navštívilo cca. 60 diváků.  Na 
  opravu kostela se vybralo  2.706,- Kč. 
 
02.12.12 Adventní koncert. Dětský sbor Zvonek, Orbis Pictus a Kvartet  
  sourozenců Rezkových si poslechlo cca 250 diváků. Výtěžek z akce je 
  součástí Vánoční sbírky. 
 
17.12.12 Provedena konzervace a čištění obrazu z cyklu křížové cesty.  
  Financováno z daru věnovaného na tento konkrétní účel. 
 
16.12.12  Vánoční hledání andělů. Již tradiční akce ZŠ Otovice. Výtěžek z akce 
  ve výši 5.760,- Kč věnovala škola na opravu kostela 
 
22.12.12 Česká mše vánoční v podání Karlovarského pěveckého sboru. Akci 
  navštívilo přes 400 diváků. Vstupné bylo součástí Vánoční veřejné  
  sbírky. Po skončení koncertu se konalo tradiční vánoční setkání členů 
  při punči paní Čermákové a vánočních pochoutkách našich členek. 
 
24.12.12 Štědrovečerní bohoslužba slova. Bohoslužbou provázel P. František 
  Kišš, koledy za hudebního doprovodu pod vedením J. Rezka zpívaly 
  členky příležitostného sboru. Bohoslužbu navštívilo téměř 200  
  návštěvníků. Dary na opravu kostela byly součástí Vánoční sbírky. 
 
28.12.12 Po 33 letech celkem a po 5 letech jednání a dopisování se do Sedlece 
  vrátil původní hodinový stroj věžních hodin. Částka 50.000,- za opravu 
  stroje byla uhrazena z mimořádné dotace od města Karlovy Vary. 
          



 

   Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2012 k 31. 12. 2012 
   
Pokladna   
Převod z roku 2011                                                    3.432,00 Kč 
Příjmy v r.2012                20.530,00 Kč 
Výdaje v r. 2012                                                      20.320,00 Kč 
Zůstatek  3.642,00 Kč 
   
Účet   
Převod z roku 2011                                                 628.584,07 Kč 
Příjmy v r.2012                                                       250.450,58 Kč 
Výdaje v r.2012                                                      365.329,00 Kč 
Zůstatek  513.705,65 Kč 
   
   
Příjmy: členské příspěvky                        8.030,00 Kč 
 dary 152.886,31 Kč 
 dotace z MM K. Vary a KÚ                             110.000,00 Kč 
 úroky 64,27 Kč 
Příjmy celkem                                                      270.980,58 Kč 
   
Výdaje: výstavba toalet 255.600,00 Kč 
 opravy (vč. hod. stroje) 65.985,00 Kč 
 organizace koncertů 61.333,00 Kč 
 provozní režie 1.454,00 Kč 
 bankovní poplatky 1.277,00 Kč 
Výdaje celkem                                                      385.649,00 Kč 
   

Hospodářský výsledek za r. 2012 - 114.668,42 

   
Hotovost zůstatek  3.642,00 Kč 
Běžný účet zůstatek  513.705,65 Kč 
Zůstatek celkem (převod do r. 2013)                  517.347,65 Kč 
   

K 31.12.2012 nemělo sdružení žádné závazky ani pohledávky 
   

Veřejná sbírka (průběžný stav k 31. 12. 2012) 
   
Převod z  31. 12. 2011                                              39.483,69 Kč 
Příjmy v r. 2012                                                        98.039,97 Kč 
Výdaje v r. 2012  105,00 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2012                                          137.418,66 Kč 



 
Slovo na závěr 

 
Rok 2012 byl z hlediska oprav kostela oproti letům předchozím, kdy se za 

miliony korun ročně opravovala střecha, obě věže či stropní klenby, poněkud 
chudší. Důvodem bylo výrazné omezení dotací a také zpoždění při schvalování 
projektové dokumentace na opravy vycházející z nové studie na opravu kostela. 

Největší investicí tak bylo zbudování kvalitního hygienického zařízení 
v kostele za téměř 310.000,- Kč. V prostoru bývalého skladiště pod kůrem za tuto 
částku vzniklo 5 toalet, z toho jedna pro handicapované osoby, pisoár a úklidová 
komora s výlevkou a elektrickým ohřívačem vody. Dále byly zrestaurovány hlavní 
vchodové dveře za částku těsně přesahující 100.000,- Kč. Také byly provedeny 
některé práce méně náročné na finance, ale o to náročnější na práci našich členů. 
Byla dobudována kanalizace podél věže kostela a napojena na veřejný řád, do níž 
byly následně napojeny dva nové dešťové svody ze střechy kostela. Také byla 
vybudována přípojka vody do kostela vč. osazení vodoměrné šachty a současně 
s tím zrušeno schodiště před kostelem, čímž vznikl větší a bezpečnější prostor pro 
pohyb před hlavním schodištěm do kostela. Většinu těchto prací provedli členové a 
přátelé našeho sdružení, materiál dodali zdarma nebo se slevou prodejci nebo 
výrobci, stavební techniku poskytli také zdarma podnikatelé ze Sedlece a okolí.  

Další důležitou součástí oprav bylo zpracování a následné schválení 
projektové dokumentace na kompletní elektroinstalaci, zabezpečení a ozvučení 
kostela. Projekt zpracoval ing. Zdeněk Kemr za částku 55.000,- Kč. K poslední 
z oprav patří zahájení konzervace a čištění obrazů křížové cesty, které financují 
některé místní občanky. Posledním úspěchem, který byl dovršen dva dny před 
koncem roku, bylo navrácení hodinového stroje ing. Kavkovou, který se do 
Sedlece vrátil po dlouhých 33 letech, z toho 5 letech soustavného vyjednávání. 
Vše bylo nakonec vyřešeno mimosoudní dohodou, při níž ing. Kavková přistoupila 
na vyrovnání ve výši 50.000,- Kč. Navíc se nám celou tuto částku podařilo získat 
od města Karlovy Vary jako mimořádnou dotaci z přerozdělování peněz z hazardu.  

Kromě této mimořádné dotace se nám v roce 2012 podařilo získat pouze 
každoroční příspěvek od města K. Vary ve výši 200.000,- Kč. Zbývající prostředky 
ve výši 270.000,- Kč dodalo na opravy naše sdružení a starorolská farnost 
z výnosu z koncertů. 

Naše sdružení uspořádalo v loňském roce 13 koncertů všech žánrů a několik 
dalších akcí. K nejúspěšnějším patřil jako obvykle koncert pod taktovkou Miloše 
Boka, a sice červnový koncert Mozartova Requiem, který se konal jako závěrečný 
koncert ZŠ a ZUŠ Rybáře. Největší návštěvnost měla Rybova Česká mše vánoční, 
kterou navštívilo více než 400 návštěvníků. Mezi úspěšné či zajímavé koncerty 
patřily i vystoupení souborů z Velké Británie, gospelového sboru Touch of Gospel, 
nebo country kapely Petr nebo Pavel. 

K dalším akcím patřilo také pořádání Anenských oslav, které byly v loňském 
roce kromě poutní mše, koncertu a Anenské zábavy rozšířeny o uspořádání 
fotbalového utkání horní vs. dolní Sedlec. Tou poslední bylo opětovné konání 
populární štědrovečerní bohoslužby. Na kulturní aktivity jsme získali dotace 
45.000,- Kč od města K. Vary a 15.000,- Kč od Karlovarského kraje. 

Tou největší akcí však nebyla žádná z námi pořádaných akcí, nýbrž projekt 
Cinema Royal (tzv. tajné kino), který v našem kostele v rámci MFF K. Vary 
uspořádala společnost Union film. Akce, která vč. příprav trvala 4 dny, přilákala 
množství filmových fanoušků, médií i místních občanů.    



Na tomto místě obvykle jmenovitě děkuji nejaktivnějším členům našeho 
sdružení a  nejštědřejším sponzorům kostela. Tentokrát udělám změnu a přestože 
budu opět děkovat, nebudu nikoho jmenovat, neboť jejich jména jsou již známá. 
Na prvním místě patří jako vždy dík panu faráři za trvale skvělou spolupráci. Dále 
děkuji stavebnímu technikovi biskupství, který pečlivě dohlíží na kvalitu oprav a 
vyřizuje nezbytnou administrativu související s opravami. Dík patří také našemu 
neúnavnému kostelníkovi, všem „Keliškám“, zvoníkovi, všem účastníkům brigád či 
majitelům zdejší pivnice. Velký dík patří také mým kolegům z rady sdružení, na 
které připadá spolu s naším kostelníkem největší díl práce. Poděkování za práci ve 
sdružení patří samozřejmě i všem ostatním členům, kteří se během roku jakkoliv 
zapojili do práce sdružení. 

Velký dík patří i těm, kteří na opravu kostela přispěli finančně. Jde 
především o již výše zmíněné subjekty státní správy a místní samosprávy. Dále 
jsou to tradičních dárci z podnikatelského sektoru, místní občané či krajané 
z Německa, kteří na opravu kostela pravidelně přispívají. Úplný seznam všech 
dárců je přílohou této zprávy. Dík i desítkám účinkujících, kteří se vzdali honoráře 
ve prospěch opravy kostela a tisícům návštěvníků našich akcí, kteří dobrovolným 
vstupným na opravu kostela také výrazně přispívají na opravu kostela. 
 

 
 

V Karlových Varech dne 13. 1. 2013 
 
 
 
 

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

 
 
 
Členským shromážděním schváleno dne 10. 2. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 
 

Plán činnosti na rok 2013 
 

V letošním roce budou zahájeny práce na nových rozvodech elektřiny, 
ozvučení, zabezpečení a požární signalizace v celém objektu kostela. Tyto práce 
proběhnou v několika etapách. Během té letošní budou po kostele rozvedeny 
veškeré kabely, osazeny krabice pro budoucí instalaci světel, zásuvek či vypínačů. 
Dále bude nainstalováno 6 rozvaděčů a celý systém bude napojen na nově 
vybudovanou elektroměrnou skříň vedle kostela. 

Pokud se podaří získat další dotace, budou pokračovat také opravy 
kostelních dveří, tentokrát obou bočních vchodů. 

Také bude pokračovat konzervování a čištění obrazů křížové cesty několika 
dalšími obrazy, na které již máme přislíbené finanční dary. 

Na jmenované opravy se nám podařilo získat dotaci 350.000,- Kč z ČNFB a 
každoroční finanční příspěvek od města K. Vary ve výši 200.000,- Kč. Zda se 
podaří získat další dotace bude známo později.  

Pokud jde o kulturní akce, stejně jako v loňském roce plánujeme uspořádat 
více než 10 koncertů. Zajištěný máme např. koncert dechového orchestru 
z Nizozemí, v plánu je koncert lidových písní, staropražských písniček a mnoho 
dalších. V rámci Anenských slavností plánujeme uspořádat rockové odpoledne, 
během něhož vystoupí zhruba 6 rockových kapel střídavě v kostele a na pódiu 
vedle kostela. Jako vždy se budeme také podílet na přípravě poutní mše svaté, se 
Sedleckou pivnicí uspořádáme již tradiční Anenskou zábavu a pokud se 
dohodneme s místní TJ, opět uspořádáme již zmiňované fotbalové utkání.  

V době Adventu a Vánoc uspořádáme každoroční adventní koncerty buď 
sami nebo ve spolupráci s MŠ a ZŠ ze Sedlece a Otovic.  Také se bude konat 
štědrovečerní bohoslužba slova, na kterou máme již nyní přislíbenu účast 
pěveckého sboru karlovarského gymnázia.   

V minulém roce jsem vás informoval o přislíbeném vystoupení houslového 
virtuose Pavla Šporcla. Ten nám loni koncert z časových důvodů odřekl, svůj slib 
na uspořádání benefičního koncertu však nezrušil. Nezbývá nám tedy než doufat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

Přehled dárc ů v roce 2012 

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

Město Karlovy Vary  PD 95.000,- Kč 

BVD pece spol. s r. o. PD 30.000,- Kč 

Moyo holding, a. s. PD 20.000,- Kč 

Union film, s. s r. o. PD 20.000,- Kč 

Karlovarský kraj PD 15.000,- Kč 

Refil, spol. s r.o. PD 15.000,- Kč 

Barbara a Wolfgang Nätzker 180 EUR 
a jejich prostřednictvím: 
H. Proeckl 50 EUR, E. Tausch 100 EUR, E. Meisters 20 EUR,  
E. Reinwarth 150 EUR 

PD 12.166,77 Kč 

Miroslava Smitková PD 10.000,- Kč 

Dětské zdravotní středisko s. r. o.  - MUDr. Z. Růžičková PD 10.000,- Kč 

Walter Fiedler PD 9.766,05 Kč 

Agentura BOND PD 6.000,- Kč 

Alois Kůrka ml. PD 5.000,- Kč 

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

Dárkyně z K. Varů (nepřeje si zveřejnění) PD 5.000,-Kč 

Richard a Helene Harrer PD 4.953,49 Kč 

Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) PD 57.705,- Kč 

Anenská sbírka (na účet veřejné sbírky) PD 19.903,- Kč 

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

Od krajanů ze SRN (na účet veřejné sbírky) PD 4.980,- Kč 

Jiří Böhm (na účet veřejné sbírky) PD 2.000,- Kč 

Pí. Siegel (na účet veřejné sbírky) PD 1.240,- Kč 

Jiří Dvořák (na účet veřejné sbírky) PD 1.200,- Kč 

Ing. Eva Plachá (na účet veřejné sbírky) PD 1.000,- Kč 

 

 

         PD – peněžitý dar 

         VD – věcný dar 


