Výroční

zpráva

2018

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. 2018: 56
Zpráva o činnosti za r. 2018:
05.01.18

Za přítomnosti úřednice MM K. Vary otevřeny pokladničky a spočítán
výtěžek vánoční sbírky. Výnos z vánočních akcí byl 49.708,- Kč

09.03.18

J. A. Fridrich: Musica in luctu (pašijové oratorium). Dílo v podání
souboru Musica Florea navštívilo za mrazivé teploty 40 návštěvníků.
kostel získal z pronájmu prostor částku 6.000,- Kč

10.04.18

Koncert lidových písní v podání sborů Dyleň a Chorea Nova pod
vedením P. Petříkové. Koncert navštívilo cca. 70 návštěvníků a na
opravu kostela se vybralo 3.184,- Kč

21.04.18

Úklid MČ Sedlec. Úklidu se zúčastnilo několik místních občanů a
klientů Armády spásy. Byly uklizeny veřejné prostory a okolí naší
městské části. Úklidové prostředky a odvoz odpadu zajistilo město K.
Vary.

02.05.18

Koncert Big bandu ZŠ a ZUŠ K. Vary. Slavné swingové melodie
zahráli mladí jazzmani pod vedením Milana Krajíce. Koncert k oslavě

osvobození ČR navštívilo cca 120 posluchačů, kteří na opravu kostela
přispěli sumou 4.541,- Kč.
14.05.18

Stavbou lešení začala oprava východního průčelí kostela

27.05.18

Koncert známých árií. V podání sopranistky Karolíny Žmolíkové za
doprovodu Ludmily Juránkové – varhany zazněly známé árie od
baroka po romantismus. Koncert navštívilo 80 návštěvníků, kteří na
opravu kostela věnovali 5. 050,- Kč

10.06.18

Dětský den u kostela. Dětský den uspořádalo Divadlo Ve TŘI M.
Markové a V. Vébra.

18.06.18

Requiem W. A. Mozarta. Účinkoval Karlovarský pěvecký
sbor, Smíšený pěvecký sbor Fontána, Karlovarské komorní
collegium, operní sólisté, řídil Jan Rezek. Nádherný koncert navštívilo
cca 200 posluchačů, kteří na opravu kostela přispěli částkou 9.506,Kč.

18.07.18

Koncert 100 členného orchestru a sboru Consortium Musicum
Divertimento z nizozemské Bredy. Koncert složený z děl pro sbor a
orchestr J. Zelenky, F. Mendelsohna, F. Schubeta, A. Dvořáka, aj.
navštívilo cca 150 diváků a na opravu kostela se vybralo 4.290,- Kč.

23.09.18

Koncert slavné skupiny Spirituál kvintet. Bylo prodáno 350 vstupenek
za celkovou částku 70.000,- Kč. Do kostelní kasičky navíc návštěvníci
přispěli na opravu kostela částkou 3.798,- Kč.

30.09.18

Během dvou posledních zářijových víkendů byly z kostela ukradeny
dva měděné okapové svody. Škoda přesáhla částku 10.000,- Kč

29.10.18

Do kostela nastoupili restaurátoři na II. etapu restaurování hlavního
oltáře. Hlavní podíl prací letos probíhá v restaurátorské dílně v Praze,
kde se restaurují sochy a jiné řezby sejmuté z oltáře. Práce probíhají
opět pod dohledem RNDr M. Nečáskové. Letos byly provedeny práce
v hodnotě 1.5 mil Kč.

06.11.18

Koncert k 100. výročí vzniku Československa. V podání sopranistky
K. Žmolíkové za doprovodu L. Juránkové zazněly árie českých
hudebních skladatelů (B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček). Koncert
navštívilo 70 hostů, kteří na opravu kostela věnovali 4. 631,- Kč

17.11.18

Koncert skupiny Uriah Heep revival. Koncert pořádalo sdružení
KAMArock, které na opravu kostela věnovalo 7.000,- Kč. První
rockový koncert v kostele navštívilo 300 posluchačů.

20.11.18

Demontáží a odvozem poslední části lešení byla ukončena letošní
etapa opravy fasády našeho kostela. Celkové náklady dosáhly částky
730.000,- Kč. Po 200.000,- Kč poskytly Statutární město Karlovy
Vary a Karlovarský kraj, 330.000,- Kč pak náš spolek. Součástí oprav
byla výměna všech měděných říms a oprava oken.

02.12.18

Adventní koncert. Sbory Rosa Coeli, dechový KT kvartet, dětský sbor
Zvoneček ZŠ a ZUŠ K. Vary a sbor Orbis Pictus si poslechlo cca 250
diváků. Výtěžek z akce je součástí Vánoční sbírky.

12.12.18

Rozsvícení vánočního stromu v Sedleci. Třetí ročník akce přilákal
svým programem několik set především místních občanů. Vystoupily
sbory Varyton, sbor MŠ v Sedleci, moderovala a zpívala Claara (exčlenka Holki). Strom včetně osvětlení věnovalo město K. Vary.

20.12.18

Vánoční hledání andělů. Již tradiční akce ZŠ Otovice. Výtěžek z akce
ve výši 8.180,- Kč věnovala škola na opravu kostela.

23.12.18

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 více než 500
diváků. Vstupné bylo součástí Vánoční veřejné sbírky.

24.12.18

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

Zpráva o hospodaření spolku za rok 2018 k 31. 12. 2018
Pokladna
Převod z roku 2017
Příjmy v r.2018
Výdaje v r.2018
Zůstatek

5.667,00 Kč
23.780,00 Kč
19.322,00 Kč
10.125,00 Kč

Účet
Převod z roku 2017
Příjmy v r.2018
Výdaje v r.2018
Zůstatek

410.102,22 Kč
196.614,55 Kč
79.881,00 Kč
526.835,77 Kč

Příjmy:

členské příspěvky
dotace z MM K. Vary a KÚ
dary

Příjmy celkem
Výdaje:

opravy
organizace koncertů
provozní režie
bankovní poplatky

Výdaje celkem

8.260,00 Kč
86.000,00 Kč
126.134,55 Kč
220.394,55 Kč
8.300,00 Kč
86.602,00 Kč
2.368,00 Kč
1.933,00 Kč
99.203,00 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů za r. 2018

121.191,55 Kč

Hotovost zůstatek
Běžný účet zůstatek
Zůstatek celkem (převod do r. 2019)

10.125,00 Kč
526.835,77 Kč
536.960,77 Kč

K 31.12.2018 neměl spolek žádné závazky ani pohledávky

Veřejná sbírka (průběžný stav k 31. 12. 2018)
Převod z 31. 12. 2017
Příjmy v r. 2018
Výdaje v r. 2018
Zůstatek k 31. 12. 2018

396.644,70 Kč
148.508,00 Kč
334.444,00 Kč
210.708,70 Kč

Slovo na závěr
Během roku 2018 bylo na opravách kostela proinvestováno rekordních 2,25
mil. Kč, což je nejvyšší částka v novodobé historii kostela. Těmi hlavními akcemi,
jak vyplívá ze zprávy o činnosti, byla II. etapa restaurování oltáře a I. etapa
opravy fasády, konkrétně východního průčelí a věže.
Na opravy přispělo největším dílem Ministerstvo financí, a to částkou 1, 5
mil. Kč, 200.000,- Kč poskytlo Statutární město Karlovy Vary, 200.000,- Kč dal
také Karlovarský kraj a zbývajících 330.000,- Kč dodal náš spolek.
Jako obvykle se kromě restaurátorských prací a oprav uskutečnilo v kostele
sv. Anny a jeho okolí množství kulturních akcí. Tou největší byl koncert skupiny
Spirituál kvintet, jejíž vyprodaný koncert vynesl na opravu kostela 70.000,- Kč.
Mimořádnou událostí byl i první rockový koncert v našem kostele, kdy se zde
představila kapela Uriah Heep revival. Kromě těchto se uskutečnilo dalších 10
koncertů, včetně tradičně nejnavštěvovanější Rybovy České mše vánoční.
Mimo koncertů zorganizoval náš spolek i dětský den u kostela, rozsvícení
vánočního stromu v Sedleci, či štědrovečerní bohoslužba slova. Na kulturní
aktivity jsme získali dotaci 58.000,- Kč od města K. Vary a 28.000,- Kč z
Karlovarského kraje.
Závěrem bych jako obvykle rád poděkoval všem našim aktivním členům,
přátelům kostela sv. Anny, klientům i zaměstnancům Armády spásy, členům
Sboru dobrovolných hasičů Stará Role a mnoha dalším lidem, kteří se bezplatně
podíleli na opravách, údržbě, úklidu a celoročním provozu kostela.
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 všem 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 15. 3. 2019
Členským shromážděním schváleno dne 31. 3. 2019

Příloha č. 1
Plán činnosti na rok 2019
V roce 2019 je v plánu pokračovat v již rozpracovaných akcích. Bude
probíhat již III. etapa restaurování hlavního oltáře (restaurování benátských
zrcadel), II. etapa opravy fasády (část severní strany kostela). V případě, že
z důvodu časové zaneprázdněnosti RNDr. Nečáskové nebude možné pracovat na
opravách oltáře, bude zrestaurována balustráda před presbytářem, tzv mřížka.
Všechny opravy budou jako obvykle financovány hlavně z dotací.
Vzhledem k administrativní chybě pracovníka plzeňského biskupství se
nepodařilo získat prostředky z PZAD Ministerstva kultury. Získali jsme pouze
částku 200.000,- Kč od Statutárního města Karlovy Vary a máme přislíbenou
dotaci i od Karlovarského kraje. Zbývající částku (do výše schválené členským
shromážděním) zajistí náš spolek. Z tohoto důvodu nebude letos provedeno tolik
práce, jako v předchozích letech.
Kromě těchto oprav bychom rádi provedli některé průzkumné práce.
Pomocí georadaru bychom chtěli provést průzkum podpovrchových vrstev
v kostele a okolí, který by měl odhalit např. staré základy nebo podzemní
prostory a také prozkoumat stav krypty kostela, která byla údajně otevřena
naposledy v 50. letech 20. stol.
Pokud jde o kulturní akce, je v plánu uspořádání zhruba deseti koncertů.
Na Den matek se především ženy mohou těšit na krásný koncert Dvořákových
Moravských dvojzpěvů pro soprán, mezzosoprán a piano. Během letních měsíců
v kostele přivítáme hudební tělesa z britských ostrovů, z Nizozemska a
z Německa. Na podzim, pokud se podaří získat dotaci z Karlovarského kraje, je
plánován koncert KSO. Na závěr roku jsou v plánu tradiční vánoční akce,
adventní koncerty, rozsvícení vánočního stromu a štědrovečerní bohoslužba. Na
pořádané akce byla získána dotace od Statutárního města Karlovy Vary.

Příloha č. 2
Přehled darů, dotací a příjmů na veřejnou sbírku v roce 2018
Ministerstvo kultury – PZAD (příjemcem Farnost S. Role)

PD

1.500.000,- Kč

Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role)

PD

200.000,- Kč

Karlovarský kraj (příjemcem Farnost S. Role)

PD

200.000,- Kč

Město Karlovy Vary

PD

58.000,- Kč

Karlovarský kraj

PD

28.000,- Kč

Ondřej Švík

PD

15.000,- Kč

Moyo holding, a. s.

PD

10.000,- 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

Bronislava Bacílková (na účet veřejné sbírky)

PD

10.000,- Kč

Ivana Taichertová

PD

10.000,- Kč

Manster s. r. o. – M. Vajnar (5.000 na účet veř. sbírky + 3.200 Kč) PD

8.200,- Kč

Liselotte Winter

PD

7.529,90 Kč

Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím

PD

7.477,65 Kč

Richard Laurenthiu (na účet veřejné sbírky)

PD

5.500,- Kč

Erika Tausch

PD

5.025,20 Kč

Richard a Helene Harrer

PD

5.001,80 Kč

Eva Buťová

PD

5.000,- Kč

Alois Kůrka

PD

5.000,- Kč

Daniel Mareš + Karel Schöniger

PD

5.000,- Kč

Jana Oppeltová

PD

5.000,- Kč

Irena Weiszová (na účet veřejné sbírky)

PD

5.000,- Kč

Ferdinand Špengler

PD

4.400,- Kč

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

PD

3.000,- Kč

Dárce ze Sedlece (nepřeje si zveřejnění)

PD

2.000,- Kč

Dagmar Němcová (na účet veřejné sbírky)

PD

2.000,- Kč

Martin Urban

PD

2.000,- Kč

Lada Hedvíková

PD

1.000,- Kč

Eliška Bacílková – Vaštíková (na účet veřejné sbírky)

PD

1.000,- Kč

Šárka Krajčová

PD

500,- Kč

Anna Stradiotová

PD

300,- kč

Sbírka formou prodeje vstupenek (na účet veřejné sbírky)

PD

70.000,- Kč

Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky)

PD

49.708,- Kč

PD – peněžitý dar

