Výroční

zpráva

2019

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. 2019: 54
Zpráva o činnosti za r. 2019:
08.01.19
17.03.19

Za přítomnosti úřednice MM K. Vary byly otevřeny pokladničky a
spočítán výtěžek vánoční sbírky. Výnos z vánočních akcí byl 66.403,Kč.
Ve starorolském kostele se uskutečnil koncert ve prospěch kostela sv.
Anny v Sedleci. V podání souboru Collegium Musicum Staňkov
zaznělo Pergolesiho Stabat Mater. Koncert navštívilo pouhých 30
návštěvníků. Na dobrovolném vstupném se na opravu sedleckého
kostela vybralo 1.610,- Kč.

25.04.19

Koncert Karlovarského dívčího sboru SPgŠ, G. a VOŠ KV pod vedením
sbormistryně L. Duspivové. Díla starší i soudobá přilákala do kostela
cca 120 diváků, kteří na opravu kostela věnovali 3.704,- Kč.

27.04.19

Náš spolek se zapojil do akce „Chceme čisté město“ Akce se
zúčastnilo více než 20 místních občanů a klientů Armády spásy, kteří
uklidili velkou část okolí Sedlece. Spolek získal od města dar 5.000,Kč za nejlepší úklid.

12.05.19

Koncert ke Dni matek. Moravské dvojzpěvy A. Dvořáka zazněly
v podání K. Žmolíkové, K. Kubové a L. Juránkové. Koncert, navštívilo
asi 80 posluchačů. Na opravu kostela bylo vybráno 4.547,- Kč

18.05.19

V kostele se konala svatba místní obyvatelky. Novomanželé přispěli
na obnovu kostela darem ve výši 5.000,- Kč.

20.05.19

Pohřební služba Neudert (Nejdek) uspořádala v našem kostele
poslední rozloučení pro zesnulého z K. Varů. Pozůstalí věnovali na
opravu kostela částku 5.000,- Kč

221.05.19 Stavbou lešení začala 2. etapa opravy pláště kostela. Bude opravena
fasáda severní strany kostela. Kromě oprav omítky a nového nátěru
budou vyměněny prorezivělé parapety pod okny a odstraněny
zrezivělé sítě z oken. Práce provádí firma Vladimír Vegricht.
25.05.19

Noc kostelů v našem kostele navštívilo 120 návštěvníků, kteří
navštívili zákulisí kostela, ochutnali mešní víno, děti zdobily voskové
svíce. Kulturní program obstarali H. Tašnerová, sbor Collegiu Vocale a
varhaník O. Bednář. Na opravu kostela získáno 3.060,- Kč.

22.06.19

Koncert Gloria D dur od A. Vivaldiho. Účinkoval Karlovarský pěvecký
sbor, Smíšený pěvecký sbor Fontána, Karlovarské komorní collegium,
sólisté, diriguje: Jan Rezek. Koncert navštívilo 100 posluchačů, kteří
na opravu kostela přispěli částkou 8.328,- Kč.

07.07.19

Koncert Brighton & Hove Music z Anglie. V podání orchestru a
souboru bicích nástrojů zazněly skladby od klasiky až po filmovou
hudbu. Koncert navštívilo asi 90 návštěvníků, kteří přispěli částkou
6.820,- Kč. Kromě toho agentura BOND, která orchestr do Sedlece
přivezla, poskytla kostelu dar 4.000,- Kč.

17.07.19

Koncert orchestru a sboru Consortium Musicum Divertimento z
nizozemské Bredy. Koncert složený z děl pro sbor a orchestr
navštívilo cca 80 návštěvníků a na opravu se vybralo 3.650,- Kč.

24.07.19

Koncert známých melodií. Skladby od baroka po romantismus zpívala
H. Tašnerová, flétna G. Dundová, klavírní doprovod H. Milevová.
Koncert navštívilo cca 70 posluchačů, na kostel vybráno 4.390,- Kč.

09.08.19

Koncert sboru Solihull Chandos z Anglie, sbormistr John Bayley,
varhaník Ondřej Valenta. Koncert navštívilo cca 100 posluchačů, kteří
na opravu kostela přispěli částkou 5.265,- Kč.

11.08.19

Koncert pop - varhaníka Franze Lambert, 40členného mužského a
40členného ženského sboru. Nádherný koncert viděl plný kostel
především německých fanoušků Franze Lamberta. Jeho fanoušci
věnovali na opravu kostela částku 26.895,- Kč

23.08.19

Byla dokončena oprava severní strany pláště kostela. Náklady na
opravu byly 390.000,- Kč. 200.000,- Kč poskytlo město K. Vary,
150.000,- Kč Karlovarský kraj a zbytek náš spolek.

14.09.19

První komentovaná prohlídka kostela. Provázení se ujal ing. Marcel
Vajnar. Prohlídku si nenechala ujít asi dvacítka zájemců, kteří na
opravu kostela přispěli částkou 1.800,- Kč.

28.09.19

Druhá prohlídka se stejným průvodcem, navíc doplněna ukázkou hry
na varhany (Ondřej Bednář ml.). Navštívilo 10 zájemců.

06.10.19

Koncert KSO, v jehož podání zazněla Dvořákova Symfonie č. 9
„Novosvětská“. Bylo prodáno 300 vstupenek za celkovou částku
60.000,- Kč. Prodej poprvé probíhal přes předprodejní systém.

31.10.19

Dušičkový koncert. Komorní koncert ke Dni zesnulých navštívilo 50
posluchačů. Na opravu kostela se vybralo 2.680,- Kč.

05.11.19

Varhanář Marek Vorlíček bezplatně provedl nejnutnější opravy
sedleckých varhan, aby byly hryschopné na vánoční koncerty.

15.11.19

Byly opraveny boční vchodové dveře. (drobné truhlářské práce +
nový lak). Práce provedl J. Durdis za 25.000,- Kč.

01.12.19

Adventní koncert. Sbory Chorea Nova, kvartet barokní hudby, dětský
sbor Rolnička ZŠ a ZUŠ K. Vary si poslechlo cca 250 diváků. Výtěžek
z akce je součástí Vánoční sbírky.

07.12.19

Rozsvícení vánočního stromu v Sedleci. 4. ročník akce přilákal několik
set především místních občanů. Vystoupily sbory 4Strings, 3P Band,
moderoval Pavel Hudy z DDM K. Vary. Strom včetně osvětlení
věnovalo město K. Vary. Na závěr zazářil nad Sedlecem ohňostroj.

18.12.19

Koncem prosince byla do hlavního oltáře nainstalována zrestaurovaná
benátská zrcadla, jejichž restaurování probíhalo během II. pololetí
2019. Cena díla je 95.000,- Kč. Práce provedla firma Sklenářství
Pittnerová z Plzně.

19.12.19

Vánoční hledání andělů. Již tradiční akce ZŠ Otovice. Výtěžek z akce
věnovala škola zdravotně postiženému občanu Otovic

22.12.19

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.

24.12.19

Štědrovečerní bohoslužba slova. Bohoslužbou provázela kaplanka
Armády spásy Olga Zdeňková, koledy za hudebního doprovodu
zpívaly členové příležitostného sboru. Bohoslužbu navštívilo cca 350
návštěvníků. Dary na opravu kostela byly součástí Vánoční veřejné
sbírky.

Zpráva o hospodaření spolku za rok 2019 k 31. 12. 2019
Pokladna
Převod z roku 2018
Příjmy v r.2019
Výdaje v r.2019
Zůstatek

10.125,00 Kč
27.840,00 Kč
19.267,00 Kč
18.698,00 Kč

Účet
Převod z roku 2018
Příjmy v r.2019
Výdaje v r.2019
Zůstatek

526.835,77 Kč
215.688,85 Kč
227.604,46 Kč
514.920,16 Kč

Příjmy:

členské příspěvky
dotace město a KV kraj
dary

7.340,00 Kč
73.000,00 Kč
163.188,85 Kč
243.528,85 Kč

opravy
organizace koncertů
provozní režie
bankovní poplatky

159.155,00 Kč
84.445,46 Kč
2.231,00 Kč
1.040,00 Kč
246.871,46 Kč

Příjmy celkem
Výdaje:

Výdaje celkem
Rozdíl příjmů a výdajů za r. 2019
Hotovost zůstatek
Běžný účet zůstatek
Zůstatek celkem (převod do r. 2020)

- 3.342,61 Kč
18.698,00 Kč
514.920,16 Kč
533.618,16 Kč

K 31.12.2019 neměl spolek žádné závazky ani pohledávky

Veřejná sbírka (průběžný stav k 31. 12. 2019)
Převod z 31. 12. 2018
Příjmy v r. 2019
Výdaje v r. 2019
Zůstatek k 31. 12. 2019

210.708,70 Kč
147.503,00 Kč
00,00 Kč
358.211,70 Kč

Slovo na závěr
Vzhledem k tomu, že se kvůli administrativní chybě nepodařilo získat dotaci
z PZAD Min. kultury, nebyl objem prací v r. 2019 takový, jako v předchozích
letech. I přesto se podařilo splnit plán oprav fasády kostela a byla opravena 2.
čtvrtina, tedy severní strana kostela. práce provedla opět firma pana Vegrichta
za necelých 390.000,- Kč. Součástí opravy severní strany fasády byla oprava
bočních vchodových dveří za 25.000,- Kč. Další, menší, přesto důležitou akcí,
bylo restaurování benátských zrcadel z hlavního oltáře. Práce za 95.000,- Kč
provedla firma Sklenářství Pittnerová z Plzně. Na opravy přispělo Statutární
město Karlovy Vary částkou 200.000,- Kč, Karlovarský kraj poskytl 150.000,- kč
a zbývajících téměř 160.000,- Kč dodal náš spolek.
Jako obvykle se kromě restaurátorských prací a oprav uskutečnila v kostele
sv. Anny a jeho okolí řada kulturních akcí. K těm nejzajímavějším patřil koncert
KSO, v jehož provedení zazněla Dvořákova 9. symfonie „Z Nového světa“.
Prodejem vstupenek, který poprvé probíhal přes oficiální předprodej, bylo na
účet veřejné sbírky získáno 60.000,- Kč. K mimořádným koncertům patřil také
koncert slavného německého pop-varhaníka Franze Lamberta. Jeho koncert za
doprovodu 100členného sboru shlédl plný kostel většinou německých fanoušků.
Kromě těchto se uskutečnilo dalších 10 koncertů hudebních těles z Čech,
Německa, Nizozemí a Velké Británie. Tradičně největší návštěvu měl koncert
Rybovy České mše vánoční, kterou navštívilo přes 500 návštěvníků.
Mimo koncertů zorganizoval náš spolek i brigádu na úklid obce, za který
jsme od města Karlovy Vary obdrželi odměnu 5.000,- Kč za nejlepší úklid a jeho
fotoprezentaci, rozsvícení vánočního stromu v Sedleci, či štědrovečerní
bohoslužbu slova. Také jsme v loňském roce začali pořádat pravidelné
komentované prohlídky kostela. Role průvodce se ujal místní fanoušek našeho
kostela Ing. Marcel Vajnar. Na kulturní aktivity jsme získali dotaci 53.000,- Kč od
města K. Vary a 20.000,- Kč od Karlovarského kraje.
Závěrem bych jako obvykle rád poděkoval všem našim aktivním členům,
přátelům kostela sv. Anny, lidem z Armády spásy, členům Sboru dobrovolných
hasičů Stará Role a mnoha dalším, 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 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. Seznam dárců je přílohou této zprávy.
Poděkování patří i všem účinkujícím a návštěvníkům, 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. 2020
Členským shromážděním schváleno dne 28. 3. 2020

Příloha č. 1
Plán činnosti na rok 2020
V roce 2020 je stejně jako loňském roce v plánu pokračovat v již
rozpracovaných akcích. Bude probíhat již IV. etapa restaurování hlavního oltáře,
III. etapa opravy fasády (jižní strana kostela). V případě, že z důvodu časové
zaneprázdněnosti RNDr. Nečáskové nebude možné pracovat na opravách oltáře,
bude zrestaurována balustráda před presbytářem, tzv mřížka, případně boční
oltáře.
Všechny opravy budou jako obvykle financovány hlavně z dotací. Z dotací
od Statutárního města Karlovy Vary, které přislíbilo 200.000,- Kč a od
Karlovarského kraje, kde předpokládáme dotaci ve výši 100.000,- Kč, bude
hrazena oprava jižní strany fasády kostela a restaurování mobiliáře. Zbývající
částku (do výše schválené členským shromážděním) zajistí náš spolek.
Z dotačního programu PZAD Ministerstva kultury se bohužel dotaci získat
nepodařilo.
Rádi bychom letos provedli některé průzkumné práce, které se
z technických důvodů a zaneprázdněnosti odborníků nepodařilo provést loni.
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, bude jejich počet závislý na délce omezení
z důvodu pandemie koronaviru. Koncerty plánované na 1. polovinu roku byly již
z důvodu karantény zrušeny. Pokud to bude možné, přivítáme během letních
měsíců v kostele dvě hudební tělesa z britských ostrovů, které mají vždy
vysokou uměleckou úroveň. Na podzim, pokud se podaří získat dotaci
z Karlovarského kraje, je plánován koncert Václava Hudečka za doprovodu 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 2019
Město Karlovy Vary - dotace (příjemcem Farnost S. Role)

PD

200.000,- Kč

Karlovarský kraj – dotace (příjemcem Farnost S. Role)

PD

150.000,- Kč

Město Karlovy Vary - dotace

PD

53.000,- Kč

Karlovarský kraj - dotace

PD

20.000,- Kč

Moyo holding, a. s.

PD

50.000,- Kč

Bronislava Bacílková (na účet veřejné sbírky)

PD

20.000,- Kč

Ondřej Švík

PD

15.000,- Kč

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

PD

10.000,- Kč

Miroslava Smitková

PD

10.000,- Kč

MUDr. Ivana Tauchertová

PD

10.000,- Kč

Refil, spol. s r.o.

PD

10.000,- Kč

BVD pece s.r.o.

PD

7.000,- Kč

Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím

PD

6.218,25 Kč

Manfred Karasek

PD

5.019,20 Kč

Vanda Voráčková

PD

5.000,- Kč

Alois Kůrka

PD

5.000,- Kč

MVDr. Vojtěch Lískovec

PD

5.000,- Kč

Město Karlovy Vary (za akci Chceme čisté město)

PD

5.000,- Kč

Manster s. r. o. – Marcel Vajnar

PD

5.000,- Kč

Richard a Helene Harrer

PD

4.951,40 Kč

Ferdinand Špengler

PD

4.500,- Kč

Agentura Bond s.r.o.

PD

4.000,- Kč

Flex, dopravně inženýrské služby s.r.o.

VD

2.211,- Kč

Toufarová (na účet veřejné sbírky)

PD

1.000,- Kč

Monika Stöhrová

PD

1.000,- Kč

Kurt Unger

PD

500,- Kč

Brühová (na účet veřejné sbírky)

PD

100,- Kč

Sbírka formou prodeje vstupenek (na účet veřejné sbírky)

PD

60.000,- Kč

Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky)

PD

66.403,- Kč

PD – peněžitý dar
VD – věcný dar

