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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
Mitro Jakub
Petlík Vladimír

Počet členů k 31.12.2013: 61

Zpráva o činnosti za r. 2013:
17.01.13

Za přítomnosti úřednice MM K. Vary otevřeny pokladničky a spočítán
výtěžek vánoční sbírky. Výnos z vánočních akcí byl 53.991,- Kč

10.02.13

Konalo se 9. členské shromáždění

13.02.13

Začaly práce na nové elektroinstalaci v kostele

19.03.13

Dnes bylo za přítomnosti revizního technika, zástupců zhotovitele,
farnosti a našeho sdružení převzata 1. etapa elektroinstalace.

06.04.13

Velký úklid kostela po elektro a zednických pracích. Brigády se
zúčastnilo téměř 20 členů a přátel sdružení. Úklidovou techniku
(vysavače) bezplatně zapůjčila firma MBN manželů Sloukových

27.04.13

Koncert Frysk senior Orkest. Koncert 50-ti členného orchestru
navštívilo cca. 110 diváků. Na opravu kostela se vybralo 3.850,- Kč.
Další 3.000,- Kč získalo sdružení formou daru na opravu kostela.

16.05.13

Koncert skupiny Forte band J. P. Š. Stana zpívá Edith Piaf. Koncert
navštívilo cca. 80 diváků. Na opravu kostela se vybralo 4.753,- Kč.

23.05.13

Během předchozích týdnů provedla restaurátorka Milena Nečásková
restaurátorský průzkum nástěnných maleb, výmalby a mobiliáře
kostela. Výsledkem je návrh na barvu interiéru a způsob výmalby a
restaurování. (lomená běl na plochách s okrem odlišenými
plastickými prvky)

29.05.13

V rámci veřejně prospěšných prací v našem kostele odpracovali
pracovní směnu 4 klienti Armády spásy + jeden zaměstnanec jako
dohled. Všichni odvedli dobrou práci a během své směny uklidili
kůr, oba balkony a pomohli přestěhovat některé těžší kusy nábytku.
Děkujeme za pomoc.

02.06.13

Koncert country skupiny Roháči. Diváci si potleskem vyžádali několik
přídavků. Koncert navštívilo cca. 110 diváků. Na opravu kostela se
vybralo 5.745,- Kč.

23.06.13

100. jubilejní benefiční koncert, v jehož rámci zazněla Mozartova
Korunovační mše C - dur. Účinkoval orchestr ZŠ a ZUŠ Rybáře,
Karlovarský pěvecký sbor a operní sólisté. Koncert navštívilo přes
200 diváků. Výtěžek z akce je součástí Anenské sbírky

13.07.13

Rock in Sedlec. 1. ročník kulturní akce v rámci Anenských slavností.
Pořádalo sdružení Osmá velmoc spolu s naším sdružením. Akce měla
veliký úspěch a navštívilo ji kolem 400 návštěvníků. Výtěžek z akce
je součástí Anenské sbírky.

27.07.13

Anenská zábava. Hrála skupina Rhythmic band. Výtěžek je součástí
Anenské sbírky

28.07.13

Ve 14. hodin se konala poutní mše svatá, kterou celebroval P.
Vladimír Müller. Mše se zúčastnilo 50 převážně věřících návštěvníků.
Součástí mše byl křest Anety Mitrové. Šlo o první křest od r. 1995.
Výtěžek z dobrovolných darů je součástí Anenské sbírky

28.07.13

Koncert barokní hudby. Účinkoval kvartet A Quattro Voci
s programem z díla barokních mistrů J. S. Bacha, A. Vivaldiho aj.
Nádherný koncert navštívilo pouhých 40 diváků. Výtěžek
z dobrovolných darů je součástí Anenské sbírky

10.08. 13

Konal se 2. ročník obnoveného fotbalového zápasu horní Sedlec vs.
dolní Sedlec, který byl součástí oslav svátku sv. Anny. Po loňské
výhře „dolňáků“ letos zvítězili „horňáci“ na penaltové kopy 3 : 2

13.08.13

Za přítomnosti úřednic MM K. Vary otevřeny pokladničky a spočítán
výtěžek Anenské sbírky. Výnos ze všech akcí byl 37.939,- Kč

19.08.13

Pokračuje dlouhodobý průzkum sedleckých varhan dotovaný
Ministerstvem kultury v rámci programu evidujícím unikátní varhany
v ČR

30.08.13
09.09.13

V kostele se konalo rozloučení s naším členem – kostelníkem a duší
kostela – panem Aloisem Kůrkou starším.
Koncert sboru Bonbon Beroun, který se představil s programem
známých písniček známého písničkáře Karla Hašlera. Koncert
navštívilo cca. 60 diváků. Na opravu kostela se vybralo 2.318,- Kč.

19.09.13

Koncert Martiny Kociánové a Tria Amadeus. Během koncertu zazněly
árie W. A. Mozarta, J. S. Bacha, G. Biseta a dalších. Nádherný
koncert navštívilo cca. 160 diváků. Na opravu kostela se vybralo
7.619,- Kč.

02.10.13

Všechny dřevěné části kůru (podlaha, schodiště, zábradlí, nábytek)
vyjma varhan byly tlakově ošetřeny přípravkem proti dřevokaznému
hmyzu a houbovým chorobám za cenu 20.000,- Kč. Součástí ceny je
ještě druhý přestřik na jaře 2014

20.10.13

Koncert sboru Touch of Gospel. Koncert sestavený z moderních i
klasických gospelů a spirituálů rozhýbal všechny posluchače.
Nádherný koncert navštívilo cca. 200 diváků. Na opravu kostela se
vybralo 10.387,- Kč.

01.12.13

Adventní koncert. Sbory Paleta, Chorea Nova a Kvartet sourozenců
Rezkových si poslechlo cca 200 diváků. Výtěžek z akce je součástí
Vánoční sbírky.

11.12.13

Vánoční besídka MŠ Sedlec. Výtěžek z akce věnovala školka na
opravu kostela

18.12.13

Vánoční hledání andělů. Již tradiční akce ZŠ Otovice. Výtěžek z akce
věnovala škola na opravu kostela

22.12.13

Česká mše vánoční v podání Karlovarského pěveckého sboru. Akci
navštívil rekordní počet více než 550 diváků. Vstupné bylo součástí
Vánoční veřejné sbírky. Po skončení koncertu se konalo tradiční
vánoční setkání členů při punči a vánočních pochoutkách našich
členek.

24.12.13

Štědrovečerní bohoslužba slova. Bohoslužbou provázel P. Vladimír
Müller, koledy za hudebního doprovodu pod vedením J. Rezka zpívaly
členky příležitostného sboru, složeného z místních žen, učitelek
místní MŠ a členů KPS. Svařené víno čepoval V. Zápotočný, který zisk
z prodeje věnoval na opravu kostela. Bohoslužbu navštívilo téměř
300 návštěvníků. Dary na opravu kostela byly součástí Vánoční
veřejné sbírky.

celý rok 13 Po celý rok 2013 probíhala postupná konzervace a čištění obrazů z
cyklu křížové cesty. Po loňském 14. zastavení byla letos vyčištěna
zastavení č. 10, 11, 12 a 13. Práce byly financovány z darů našich
Kelišek a dalších sedleckých žen. Jeden obraz bezplatně vyčistil
výtvarník a restaurátor Václav Balšán

Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2013 k 31. 12. 2013
Pokladna
Převod z roku 2012
Příjmy v r.2013
Výdaje v r. 2013
Zůstatek

3.642,00 Kč
32.470,00 Kč
26.739,00 Kč
9.373,00 Kč

Účet
Převod z roku 2012
Příjmy v r.2013
Výdaje v r.2013
Zůstatek

513.705,65 Kč
139.433,23 Kč
59.243,00 Kč
593.895,88 Kč

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

Příjmy:

Příjmy celkem
opravy
organizace koncertů
provozní režie
bankovní poplatky

Výdaje:

Výdaje celkem

6.610,00 Kč
105.255,78 Kč
60.000,00 Kč
37,45 Kč
171.903,23 Kč
14.500,00 Kč
65.997,00 Kč
3.272,00 Kč
2.213,00 Kč
85.982,00 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů za r. 2013

+ 85.921,23Kč

Hotovost zůstatek
Běžný účet zůstatek
Zůstatek celkem (převod do r. 2014)

9.373,00 Kč
593.895,88 Kč
603.268,88 Kč

K 31.12.2013 nemělo sdružení žádné závazky ani pohledávky
Veřejná sbírka (průběžný stav k 31. 12. 2013)
Převod z 31. 12. 2012
Příjmy v r. 2013
Výdaje v r. 2013
Zůstatek k 31. 12. 2013

137.418,66 Kč
118.699,63 Kč
191.467,00 Kč
64.651,29 Kč

Slovo na závěr
V roce 2013 jsme učinili důležitý krok k tomu, aby kostel splňoval
bezpečnostní předpisy pro pořádání koncertů i běžný provoz. Za necelých
700.000 Kč byly v kostele nataženy nové rozvody elektroinstalace, kabely pro
ozvučení kostela a provedeny přípravy pro instalaci požární signalizace a
zabezpečení kostela. Součástí elektroinstalace bylo vybudování pěti nových
rozvodných skříní, instalace nouzového osvětlení vč. záložního zdroje a vše bylo
připojeno na novou elektroměrnou skříň. Navíc nám bylo z hroznětínského
kostela bezplatně zapůjčeno a nainstalováno LED osvětlení stropu a
nainstalováno halogenové osvětlení presbytáře a prostor pro účinkující. V rámci
zednických prací souvisejících s dokončením nových rozvodů byly opraveny
praskliny klenby kůru a několik dalších trhlin v interiéru kostela. Všechny práce
provedla firma Sochor podle projektu ing. Zdeňka Kemra.
Další důležitou akcí byl podrobný restaurátorský průzkum výmalby a
mobiliáře kostela, který provedla za částku 50.000,- Kč pražská restaurátorka
RNDr. Milena Nečásková. Na základě výsledků jejího průzkumu budou v r. 2014
zahájeny práce na obnově původní výmalby kostela a stropních fresek.
K menším, avšak neméně důležitým akcím, patřilo ošetření celého kůru
přípravkem proti dřevokaznému hmyzu, nebo vyčištění a konzervace dalších čtyř
obrazů křížové cesty.
Naše sdružení uspořádalo v loňském roce 11 koncertů všech žánrů. Pokud
jde o návštěvnost, historicky rekordní byla na České mši vánoční J. J. Ryby,
kterou navštívilo zhruba 600 návštěvníků. K nejkvalitnějším patřil koncert Tria
Amadeus se známou sopranistkou Martinou Kociánovou. V loňském roce se
uskutečnil již 100. benefiční koncert pořádaný naším sdružením.
K dalším akcím patřilo jako obvykle pořádání Anenských oslav, které byly
v loňském roce kromě poutní mše, koncertu, Anenské zábavy a fotbalového
utkání horní vs. dolní Sedlec rozšířeny o 1. ročník Rock in Sedlec, festivalu
rockových skupin, který pořádalo naše sdružení spolu se sdružením Osmá
velmoc. Tou poslední bylo spolu s farností uspořádání populární štědrovečerní
bohoslužby, jejíž návštěvnost rok od roku stále stoupá. Na kulturní aktivity jsme
získali dotace 45.000,- Kč od města K. Vary a 15.000,- Kč od Karlovarského
kraje.
Než začnu jako vždy s děkováním za práci ve prospěch kostela, chtěl bych
připomenout tragickou událost, kdy se naše sdružení v srpnu loňského roku
rozloučilo s Aloisem Kůrkou starším, naším nejaktivnějším členem a duší kostela
sv. Anny v Sedleci. Jeho práce a zápal pro kostel nám bude ještě dlouho chybět.
Jemu proto naposledy patří náš největší dík.
Samozřejmě, že jako každoročně musím poděkovat panu faráři
V. Müllerovi, stavebnímu technikovi J. Láškovi, našim „Keliškám“, dámám
V. Erbenové, I. Kašákové, A. Kucové, M. Kůrkové, A. Márové, G. Rohlové,
E. Šimlové, Z. Šteflové a L. Zápotočné, zvoníkovi S. Fialovi, členům rady
L. Doušové, M. Irovskému a V. Petlíkovi, majitelce Sedlecké pivnice
L. Čermákové, předsedovi sdružení Osmá velmoc F. Vébrovi a všem našim
členům, kteří se během roku aktivně podílejí na činnosti sdružení.
Velký dík patří i těm, kteří na opravu kostela přispěli finančně. Jde
především o již výše zmíněné subjekty místní samosprávy. Dále jsou to tradiční
dárci z podnikatelského sektoru, místní občané či krajané z Německa, kteří na
opravu kostela pravidelně přispívají. Poděkování patří i účinkujícím a
návštěvníkům našich akcí, kteří svou účastí, resp. návštěvou, přispívají na
opravu našeho kostela.

V Karlových Varech dne 15. 1. 2013

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

Členským shromážděním schváleno dne 2. 3. 2014

Příloha č. 1
Plán činnosti na rok 2014
V roce 2014 budou zahájeny práce na výmalbě interiéru a restaurování
nástěnných fresek. Tyto práce proběhnou jako obvykle v několika etapách.
Během té letošní bude v závislosti na vysoutěžené ceně provedena výmalba
presbytáře a možná i některé z oratoří. Také by měla být zrestaurována freska
na stropě presbytáře. Jde o největší fresku v kostele. Na tyto práce počítáme
s částkou 750.000,- Kč. 300.000,- Kč se podařilo získat z ČNFB, 200.000,- Kč
věnovalo kostelu jako každoročně město K. Vary. Částku 250.000,- Kč poskytne
naše sdružení z účtu veřejné sbírky i z běžného účtu.
Pokud se podaří získat dotaci od Karlovarského kraje, která bude
poskytnuta na odstraňování havarijního stavu kostela, bude z této dotace
opravena část spadlé korunní (okapové) římsy. V tom případě poskytne sdružení
požadovanou částku jako povinnou spoluúčast k dotaci.
Další menší akcí bude restaurátorský průzkum sochy sv. Anny samotřetí za
cca. 20.000,- Kč, který provede restaurátorka RNDr. M. Nečásková.
Také bude pokračovat konzervování a čištění obrazů křížové cesty několika
dalšími obrazy, které je však financováno z darů zvlášť určených na tento
projekt.
Pokud jde o kulturní akce, stejně jako v loňském roce plánujeme
uspořádat více než 10 koncertů. Zajištěný máme např. koncert sboru z Velké
Británie, swingový koncert melodií Glenna Millera, nebo koncert KPS s komorním
orchestrem pod vedením Jana Rezka. Vrcholem bude zářijový koncert k 10.
výročí našeho sdružení, při kterém zazní dílo A. Vivaldiho Čtyři roční období
v podání Karlovarského symfonického orchestru a sólisty Václava Hudečka.
V rámci Anenských slavností plánujeme opět spolu se sdružením Osmá
velmoc uspořádat rockové odpoledne Rock in Sedlec. Jako vždy se budeme také
podílet na přípravě poutní mše svaté, se Sedleckou pivnicí uspořádáme již
tradiční Anenskou zábavu a na závěr oslav s místní TJ fotbalové utkání horní vs.
dolní Sedlec.
V době Adventu a Vánoc uspořádáme každoroční adventní koncerty a
štědrovečerní bohoslužbu slova.
Věřím, že v roce 10. výročí sdružení a tedy i oprav kostela sv. Anny
v Sedleci proběhnou veškeré práce na kostele i uspořádané akce alespoň stejně
úspěšně jako v letech předchozích.

Příloha č. 2
Přehled dárců v roce 2013
Česko-německý fond budoucnosti (příjemcem Farnost S. Role)

PD 350.000,- Kč

Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role)

PD 200.000,- Kč

Karlovarský kraj (příjemcem Farnost S. Role)

PD

50.000,- Kč

Město Karlovy Vary

PD

45.000,- Kč

Barbara a Wolfgang Nätzker 250 EUR
a jejich prostřednictvím:
PD 18.147,48 Kč
H. Proeckl 200 EUR, E. Reinwarth 150 EUR, H. Fritsche 50 EUR,
W. Heinl 50 EUR
Karlovarský kraj

PD

15.000,- Kč

Refil, spol. s r.o.

PD

15.000,- Kč

Walter Fiedler

PD 10.151,31 Kč

Miroslava Smitková

PD

10.000,- Kč

Miroslava Kůrková

PD

9.000,- Kč

Dětské zdravotní středisko s. r. o. - MUDr. Z. Růžičková

PD

8.000,- Kč

Lydia a Jörg Kohl

PD

7.512,- Kč

Richard a Helene Harrer

PD

5.408,44 Kč

Ludmila Mašatová

PD

5.000,- Kč

Alois Kůrka ml.

PD

5.000,- Kč

Vilém Morávek

PD

3.500,- Kč

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

PD

3.000,- Kč

Agentura BOND

PD

3.000,- Kč

Liselotte Winter

PD

2.536,55 Kč

Karel Mráz – Flora centrum

VD

1.500,- Kč

Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky)

PD

53.991,- Kč

Anenská sbírka (na účet veřejné sbírky)

PD

37.939,- Kč

Bronislava Bacílková, roz. Doksanská (na účet veřejné sbírky)

PD

10.000,- Kč

Zdeněk Kemr (na účet veřejné sbírky)

PD

10.000,- Kč

Město Karlovy Vary (na účet veřejné sbírky)

PD

4.250,- Kč

Anna Frabšová, roz. Bacílková (na účet veřejné sbírky)

PD

1.500,- Kč

Jiří Dvořák (na účet veřejné sbírky)

PD

1.000,- Kč

PD – peněžitý dar
VD – věcný dar

