Výroční

zpráva

2017

Spolku na záchranu
kostela sv. Anny v Sedleci

Základní údaje:
Sídlo spolku: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary
IČ:
266 77 547
Právní forma: spolek
Registrace:
MV, 4. 11. 2004, pod č. j. VS/1-1/58905/04-R
Datum zápisu do spolkového rejstříku: 23. 9. 2014
Náš spolek vznikl 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 spolku
3. Předseda spolku
Rada spolku:

Kůrka Alois – předseda
Doušová Ludmila
Mitro Jakub

Počet členů k 31. 12. 2017: 59
Zpráva o činnosti za r. 2017:
05.01.17

Za přítomnosti úřednice MM K. Vary otevřeny pokladničky a spočítán
výtěžek vánoční sbírky. Výnos z vánočních akcí byl 54.048,- Kč.

26.03.17

Koncert lidových písní v podání sborů Myšpule, Cichorium a Chorea
Nova pod vedením P. Petříkové. Koncert navštívilo cca. 70 návštěvníků a na opravu kostela se vybralo 2.621,- Kč.

01.04.17

Poprvé po 40 letech se v sedleckém kostele konal opět svatební
obřad. Náš kostel si pro svůj významný den vybrala sedlecká rodačka
Šárka Fingerlandová se svým partnerem. Novomanželům gratulujeme
a děkujeme za výběr našeho kostela i dar 5.000,- Kč na další opravy.

20.04.17

Firma Karel Kašák vyrobila a nainstalovala do kostela vitrínu na
vystavení sochy sv. Anny. Cena za vitrínu byla 12.100,- Kč.

22.04.17

Úklid MČ Sedlec. Během dvou dnů, kdy se úklidu zúčastnilo 14
místních občanů a 5 klientů Armády spásy byly uklizeny veřejné
prostory a okolí naší městské části. Úklidové prostředky a odvoz
odpadu zajistilo město K. Vary.

25.04.17

Koncert Big bandu ZŠ a ZUŠ K. Vary. Slavné swingové melodie
zahráli mladí jazzmani pod vedením Milana Krajíce. Koncert v
chladném aprílovém počasí navštívilo cca 100 posluchačů, kteří na
opravu kostela přispěli sumou 6.300,- Kč.

26.05.17

Koncert folkové skupiny Roháči. Skvělý koncert navštívilo cca 150
diváků a na opravu kostela se vybralo 7.150,- Kč.

10.06.17

Koncert sboru Leeds Conservatoire Chorus. Koncert sboru z britských
ostrovů přilákal do kostela cca 80 diváků, kteří na opravu kostela
přispěli částkou 4.350,- Kč.

17.06.17

Počtvrté za poslední léta zazněla v našem kostele Korunovační mše
W. A. Mozarta. Účinkoval Karlovarský pěvecký sbor, Sbor Vivat
Musica Kraslice, Lašský smíšený pěvecký sbor Baška, Karlovarské
komorní collegium, sólisté, varhany, dirigent – Jan Rezek. Nádherný
koncert navštívilo cca 150 posluchačů, kteří na opravu kostela přispěli
částkou 7.579,- Kč.

11.06.17

Dětský den u kostela. Dětský den navštívilo přes 350 dětí i
dospělých, kteří na závěr dne společným hodem překonali český
rekord v hodu papírovou vlaštovkou.

01.07.17

Začala oprava a výmalba severní a jižní oratoře (balkónu). Součástí
oprav je oprava podlahy, vitrážového okna a doplnění zábradlí.

05.07.17

Koncert skupiny End of Scream. Skupina hrající symfonický rock,
přilákala do kostela více než 120 návštěvníků a na opravu kostela
bylo vybráno 4.890,- Kč.

23.07.17

Anenská poutní mše svatá. Mši celebroval Mgr. P. Milan Geiger.
Tradičně nižší návštěvnost mše vynesla na opravu kostela částku
5.635,-Kč.

26.07.17

Koncert 100 členného orchestru a sboru CMD (Consortium Musicum
Divertimento) z nizozemského města Breda. Koncert složený z děl
pro sbor a orchestr H. L. Hasslera, Z. Kodalyho, F. Schubeta, A.
Dvořáka, aj. navštívilo více než 150 návštěvníků a na opravu kostela
se vybralo 10.031,- Kč.

16. 09.17 Město Karlovy Vary uspořádalo v rámci Dnů evropského dědictví den
otevřených dveří v našem kostele a prohlídku Přemilovického dvora.
Návštěvníky provázel historik Mgr. Jiří Klsák. V rámci doprovodného
programu zpíval KV pěvecký sbor. Během prohlídek kostela přispěli
návštěvníci na opravu kostela částkou 1.923,- Kč.
02.10.17

Bylo zahájeno restaurování hlavního oltáře. Nejprve byly sejmuty
všechny vyřezávané ozdoby, sochy a jiné oddělitelné části oltáře.
Poté bylo zahájeno odstraňování novějších nátěrů (bílý a khaki
zelený) na původní červenou barvu. Cena I. etapy je 1.150.000,- Kč.

15.10.17

Již podruhé přijal pozvání do našeho kostela virtuos Václav Hudeček.
Za doprovodu KSO zazněly v jeho provedení koncerty pro housle a
orchestr. Celkem bylo prodáno 350 vstupenek á 250,- Kč. Celý
výtěžek 87.500,- Kč je součástí veřejné sbírky na opravu kostela.
Kromě vstupného přispěli hosté do chrámové kasičky na opravu
kostela částkou 1.800,- Kč.

31.10.17

Byly zahájeny restaurátorské práce na balustrádě (kuželkové
zábradlí) kůru. Celá balustráda je nejprve zbavována novějších vrstev
barev, následně budou vytmeleny praskliny a jiná poškození. Na
závěr bude balustráda zrestaurována do původního stavu dle
restaurátorského průzkumu. Práce provádí restaurátorský tým RNDr.
M. Nečáskové a hodnota práce je odhadována na cca 250.000,- Kč.

01.12.17

Stavební firma Sochor zahájila opravu sakristie. Část mobiliáře byla
přenesena na opravenou severní oratoř. Následně byla dokončena
chybějící elektroinstalace, opraveny a vybíleny stěny a nakonec
zregenerována dřevěná podlaha. Celkové náklady byly 80.000,- Kč.

01.12.17

Byla zahájena postupná oprava venkovních dveří na oratoře, na věž a
do sakristie. Byly opraveny a doplněny dřevěné části dveří, opraveno
kování a dveře nalakovány. Práce provedl pan Durdis za 75.000,- Kč.

01.12.17

Restaurátor Michal Durdis zahájil opravu dlažby pod kůrem. Kameny
byly očištěny, odstraněny zvětralé části, chybějící části nahrazeny
novým kamenem nebo vyspraveny umělou kamennou směsí a vše
nově vyspárováno. Náklady dosáhly částky 150.000,- Kč.

03.12.17

Adventní koncert. Sbory Chorea Nova, dětský sbor Rolnička ZŠ a ZUŠ
K. Vary a smyčcový kvartet sourozenců Rezkových si poslechlo cca
200 diváků. Výtěžek z akce je součástí Vánoční sbírky.

05.12.17

Rozsvícení vánočního stromu v Sedleci. Druhý ročník akce přilákal
svým programem několik set především místních občanů. Strom
včetně osvětlení věnovalo město K. Vary. Výtěžek z akce je součástí
Vánoční sbírky.

17.12.17

Česká mše vánoční v podání Karlovarského pěveckého sboru a hostů,
Karlovarského komorního collegia, operních sólistů a varhan pod
vedením Jana Rezka. Akci navštívil opět rekordní počet cca 450
diváků. Vstupné bylo součástí Vánoční veřejné sbírky.

21.12.16

Vánoční hledání andělů. Již tradiční akce ZŠ Otovice. Výtěžek z akce
ve výši 8.000,- Kč věnovala škola na opravu kostela.

24.12.16

Štědrovečerní bohoslužba slova. Bohoslužbou provázel P. Romuald Š.
Rob, koledy za hudebního doprovodu zpívaly členky příležitostného
sboru, složeného z místních žen a členů KVPS. Bohoslužbu navštívilo
téměř 400 návštěvníků. Dary na opravu kostela byly součástí Vánoční
veřejné sbírky.

Zpráva o hospodaření spolku za rok 2017 k 31. 12. 2017
Pokladna
Převod z roku 2016
Příjmy v r.2017
Výdaje v r.2017
Zůstatek

6.467,00 Kč
20.020,00 Kč
20.820,00 Kč
5.667,00 Kč

Účet
Převod z roku 2016
Příjmy v r.2017
Výdaje v r.2017
Zůstatek

687.139,81 Kč
161.194,41 Kč
438.232,00 Kč
410.102,22 Kč

Příjmy:

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

7.640,00 Kč
75.000,00 Kč
98.574,41 Kč
00,00 Kč
181.214,41 Kč

opravy
organizace koncertů
provozní režie
srážková daň z úroků
bankovní poplatky

376.411,00 Kč
78.377,00 Kč
1.778,00 Kč
00,00 Kč
2.486,00 Kč
459.052,00 Kč

Příjmy celkem
Výdaje:

Výdaje celkem
Rozdíl příjmů a výdajů za r. 2017
Hotovost zůstatek
Běžný účet zůstatek
Zůstatek celkem (převod do r. 2018)

-277.837,59 Kč
5.667,00 Kč
410.102,22 Kč
415.769,22 Kč

K 31.12.2017 neměl spolek žádné závazky ani pohledávky
Veřejná sbírka (průběžný stav k 31. 12. 2017)
Převod z 31. 12. 2016
Příjmy v r. 2017
Výdaje v r. 2017
Pohledávka za storno fakturu Farnost S. Role
Zůstatek k 31. 12. 2017

240.181,70 Kč
156.548,00 Kč
-250.085,00 Kč
250.000,00 Kč
396.644,70 Kč

Slovo na závěr
Rok 2017 byl z hlediska oprav kostela velmi úspěšný. Přes počáteční
zpoždění způsobené administrativními průtahy ze strany Ministerstva kultury byly
proinvestovány více než 2 miliony korun. Těmi hlavními akcemi, jak vyplívá ze
zprávy o činnosti, byla I. etapa restaurování oltáře, restaurování balustrády kůru,
oprava oratoří a sakristie a oprava vnějších dveří do těchto prostor, nebo také
restaurování dlažby pod kůrem.
Avšak první důležitou akcí roku byla výroba prosklené vitríny, do které byla
do doby dokončení hlavního oltáře umístěna socha sv. Anny, zrestaurovaná v r.
2016. Současně s vitrínou byl u sochy instalován i elektronický zabezpečovací
systém.
Na opravy přispělo největším dílem Ministerstvo financí, a to částkou 1, 5
mil. Kč, 200.000,- Kč poskytlo statutární město Karlovy Vary, 100.000,- Kč dal
Karlovarský kraj a zbývajících 250.000,- Kč dodal náš spolek.
Loňský rok byl nabitý nejen množstvím oprav, ale také počtem kulturních a
jiných akcí v kostele. Bylo uspořádáno 10 koncertů. K těm nejzajímavějším
patřily koncerty Václava Hudečka, 100členného orchestru a sboru z Nizozemí,
nebo koncert symfonického rocku skupiny End of Scream.
K dalším zajímavým akcím patřily dětský den, první svatba po 40 letech,
Anenská poutní mše, den otevřených dveří v rámci EHD, rozsvícení vánočního
stromu v Sedleci, či štědrovečerní bohoslužba slova. Na kulturní aktivity jsme
získali dotaci 45.000,- Kč od města K. Vary a 30.000,- Kč z Karlovarského kraje.
Závěrem bych jako obvykle rád poděkoval všem našim aktivním členům,
přátelům kostela sv. Anny, klientům i zaměstnancům Armády spásy a mnoha
dalším lidem, kteří se bezplatně podíleli na opravách, údržbě, úklidu a celoročním
provozu kostela. I když jsem původně nechtěl nikoho jmenovat, abych na
někoho jiného nezapomněl, musím vyzdvihnout práci pana Slávka Fialy, který
plně převzal úlohu kostelníka a téměř denně chodí do kostela dohlížet na
řemeslníky, provádí drobné opravy, stará se o pořádek v kostele a jeho okolí.
Skvěle tak zastoupil dřívějšího kostelníka a duši kostela, Aloise Kůrku seniora.
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 tradiční dárci z podnikatelského sektoru, místní občané či krajané
z Německa, kteří na opravu kostela pravidelně přispívají. Úplný seznam dárců je
přílohou této zprávy. Poděkování patří i účinkujícím a návštěvníkům našich akcí,
kteří svým vystoupením, resp. návštěvou, přispívají na opravu našeho kostela.

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

V Karlových Varech dne 28. 2. 2018
Členským shromážděním schváleno dne 24. 3. 2018

Příloha č. 1
Plán činnosti na rok 2018
Na rok 2018 je v plánu zahájení opravy vnějšího pláště kostela. V první
etapě by měla být opravena technicky nejnáročnější část, tedy východní průčelí
kostela s věží. Pokud po vyhodnocení výběrového řízení na opravu pláště zbydou
nějaké finance, budou použity především na pokračování restaurování oltáře,
případně na opravu další části podlahy.
Všechny opravy budou jako obvykle financovány hlavně z dotací. Z PZAD
Ministerstva kultury se podařilo získat 1.500.000,- Kč, částkou 200.000,- Kč
přispělo Statutární město Karlovy Vary. Dotaci přislíbil i Karlovarský kraj, částka
však nebyla dosud potvrzena. Zbývající částku (do výše schválené členským
shromážděním) zajistí náš spolek.
Pokud jde o kulturní akce, je v plánu uspořádání zhruba deseti koncertů
především souborů z karlovarského regionu. Tím nejzajímavějším koncertem, na
který budou opět prodávány vstupenky, bude koncert známé skupiny Spirituál
kvintet. Na závěr roku jsou v plánu tradiční vánoční akce, adventní koncerty,
rozsvícení vánočního stromu a štědrovečerní bohoslužba. Pro děti se bude konat
v okolí kostela dětský den. Na pořádané akce byly získány dotace od
Karlovarského kraje a Statutárního města Karlovy Vary.

Příloha č. 2
Přehled darů, dotací a příjmů na veřejnou sbírku v roce 2017
Ministerstvo kultury – PZAD (příjemcem Farnost S. Role)

PD

1.480.000,- Kč

Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role)

PD

200.000,- Kč

Karlovarský kraj (příjemcem Farnost S. Role)

PD

100.000,- Kč

Město Karlovy Vary

PD

45.000,- Kč

Karlovarský kraj

PD

30.000,- Kč

Bronislava Bacílková (na účet veřejné sbírky)

PD

15.000,- Kč

Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím

PD

11.121,16 Kč

Refil, spol. s r.o.

PD

10.000,- Kč

Miroslava Smitková

PD

10.000,- Kč

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

PD

10.000,- Kč

Ondřej Švík

PD

10.000,- Kč

Moyo holding, a. s.

PD

10.000,- Kč

Erika Tausch

PD

6.236,25 Kč

Richard a Helene Harrer

PD

5.241,80 Kč

Liselotte Winter

PD

5.167,90 Kč

Alois Kůrka

PD

5.000,- Kč

Pavel a Šárka Rajzakterovi

PD

5.000,- Kč

Manster s. r. o.

PD

5.000,- Kč

Elisabeth Hauschka

PD

3.807.30 Kč

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

PD

2.000,- Kč

Sbírka formou prodeje vstupenek (na účet veřejné sbírky)

PD

87.500,- Kč

Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky)

PD

54.048,- Kč

PD – peněžitý dar

