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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. 2020: 55 

 
Zpráva o činnosti za r. 2020: 

 

 
09.01.20 Za přítomnosti úřednice MM K. Vary byly otevřeny pokladničky a 

spočítán výtěžek vánoční sbírky. Výnos ze všech akcí byl 57.970,- Kč. 

 

01.03.20 Z důvodu světové pandemie koronaviru byly rozhodnutím vlády 
zakázány veškeré kulturní a jiné akce. Proto jsme i my museli zrušit 

plánované koncerty, prohlídky kostela, Noc kostelů i plánovanou 

svatbu. Zákaz platí do odvolání. 
 

06.04.20 Firma Vertical Image nám bezplatně naskenovala milostnou sochu sv. 

Anny. 3D sken by měl sloužit k výrobě zmenšených kopií a suvenýrů. 
 

08.04.20 Pánové Marcel Vajnar a Slávek Fiala opravili nejvíce poškozené 

schody na věž a na kůr. Schody byly prošlapané, prožrané 
červotočem a některé prohnilé od vlhkosti, která ještě před pár lety 

do kostela vnikala. Oprava bude vyžadovat další opravu za cca 

25.000,- Kč. 

 

15.04.20 Technik z firmy Elektročas opravil po 2 měsících chybné odbíjení 

věžních hodin. Na vině bylo vadné relé v řídící jednotce hodin.  



 
20.04.20 Stavbou lešení začala III. etapa opravy pláště kostela sv. Anny v 

Sedleci. V této etapě bude opravena fasáda jižní strany kostela. 

Kromě oprav zvětralé a opadávající omítky, podokapních říms a 

nového nátěru (kombinace červené a světle béžové) budou 

vyměněny staré prorezivělé parapety pod vitrážovými okny a 

odstraněny zrezivělé mříže na oknech. 
 

14.05.20 Bylo opraveno čtvrťové odbíjení věžních hodin kostela. Zub času a 

počasí přehlodaly ocelové lanko. Výměna krkolomná, ale povedlo se. 

Díky Matěji a Marcelu Vajnarovým 
 

23.05.20 Proběhla premiéra letošních prohlídek kostela. Počet zájemců (30) 

překonal naše očekávání. Děkujeme všem za zájem o náš kostel a 

jeho historii a Marcelu Vajnarovi za skvělou průvodcovskou práci. 
 

12.06.20 Noc kostelů v našem kostele navštívilo více než 200 návštěvníků, 

kteří se seznámili s historií kostela, navštívili věž se zvony a seznámili 
se s varhanním strojem. Kvůli koronavirové epidemii byl zrušen 

program pro děti  Kulturní program obstarali sopranistka Helena 

Tašnerová, sbor Collegiu Vocale J. Štrunce a varhaník Ondřej Bednář. 

Na darech návštěvníci přispěli na kostel částkou 4.000,- Kč. 

 

26.08.20 Byla dokončena oprava jižní strany pláště kostela. Náklady na opravu 

byly 430.000,- Kč. 200.000,- Kč poskytlo město K. Vary, 20.000,- Kč 
Plzeňské biskupství a 210.000,- Kč náš spolek. Práce provedla jako 

v minulých letech firma Vladimíra Vegrichta. 
 

12.09.20 Koncert Vocal Band Quartet za doprovodu pianisty Jindřicha Volfa. 
Koncert v rouškách navštívilo pouhých 35 diváků, kteří na opravu 

kostela přispěli částkou 2.800,- Kč.  
 
06.11.20 Byly opraveny boční vchodové dveře. (drobné truhlářské práce + 

nový lak). Práce provedl Jaroslav Durdis za 32.000,- Kč. 

 
05.12.20 Ve spolupráci se Správou lázeňských parků a Lázeňskými lesy K. Vary 

byl u kostela postaven a ozdoben vánoční strom. Slavnostní 

rozsvícení s krátkým hudebním programem bylo přenášeno on-line na 

sociálních sítích. 
 

 



 

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

  

   

 

   

   

 

   

   

   

  

  

   Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020 k 31. 12. 2020 

   

Pokladna   

Převod z roku 2019                                                     18.698,00 Kč 

Příjmy v r.2020                                                        18.880,00 Kč 

Výdaje v r.2020                                                      4.523,00 Kč 

Zůstatek  33.055,00 Kč 

   

Účet   

Převod z roku 2019                                                  514.920,16 Kč 

Příjmy v r.2020                                                        196.793,88 Kč 

Výdaje v r.2020                                                      10.436,32 Kč 

Zůstatek  701.277,72 Kč 

   

Příjmy: členské příspěvky                                           6.960,00 Kč 

 dotace město a KV kraj                              5.665,98 Kč 

 dary 203.047,90 Kč 

Příjmy celkem                                                       215.673,88 Kč 

   

Výdaje: opravy 7.030,87 Kč 

 organizace koncertů 5.665,98 Kč 

 provozní režie 2.202,47 Kč 

 bankovní poplatky 60,00 Kč 

Výdaje celkem                                                       14.959,32 Kč 

   

Rozdíl příjmů a výdajů za r. 2020 200.714,56 Kč 

   

Hotovost zůstatek  33.055,00 Kč 

Běžný účet zůstatek  701.277,72 Kč 

Zůstatek celkem (převod do r. 2020)                  734 332,72 Kč 

   

K 31.12.2020 neměl spolek žádné závazky ani pohledávky 

   

   

Veřejná sbírka (průběžný stav k 31. 12. 2020) 

   

Převod z 31. 12. 2019                                               358.211,70 Kč 

Příjmy v r. 2020                                                         69.470,00 Kč 

Výdaje v r. 2020 (fa. za opravu fasády 208.500 Kč) 208.538,00 Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2020                                          219 143,70 Kč 



Slovo na závěr 
 

Rok 2020 výrazně ovlivnila koronavirová pandemie.  
Epidemie naštěstí neměla vliv na plánované opravy kostela. Proto se 

podařilo opravit další část fasády, tentokrát jižní stranu kostela. Práce jako 

v předchozích letech provedla firma Vladimíra Vegrichta za 430.000,- Kč. 

Plánované osazení zrestaurovaných soch na hlavní oltář se bohužel nepodařilo, 

protože restaurátoři při osazování zjistili chybějící zlacení na části oltáře, které by 

po osazení soch a částečné demontáži lešení již nebylo možné dodělat.  
Po 10 letech provozu přestalo na jaře 2020 fungovat odbíjení věžních 

hodin. Bylo třeba vyměnit řídící jednotku hodin. Nedlouho poté se přetrhlo 

zrezivělé lanko od gongů a hodiny opět neodbíjely. Tuto závadu jsme však zvládli 

opravit svépomocí.  
Kvůli protiepidemickým opatřením vlády se podařilo uskutečnit pouze jeden 

z mnoha plánovaných koncertů, Noc kostelů a několik komentovaných prohlídek 

kostela. 
Za opravu i za vynikající průvodcovskou službu v kostele patří dík našemu 

nejaktivnějšímu nečlenovi panu Marcelu Vajnarovi. On a kostelník Slávek Fiala 

byli jedni z mála, kteří se v kostele v loňském roce pohybovali. Ať už kvůli 
drobným opravám, tak kvůli výše uvedeným komentovaným prohlídkám, které 

se konaly za dodržení přísných hygienických předpisů. Dík patří také všem 
dárcům (seznam v příloze), kteří i přes složitou ekonomickou situaci přispěli na 

opravu vyššími částkami než v předchozích letech.  

 

 
 

 
 

 
                        Za Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci: 

                                                  Alois Kůrka – předseda 

 

 

V Karlových Varech dne 4. 3. 2021 

Členským shromážděním schváleno dne 28. 3. 2021 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Příloha č. 1 
 

Plán činnosti na rok 2021 

 

Hlavní akcí v roce 2021 bude dokončení opravy fasády kostela, konkrétně 

jeho západního průčelí. Akce za 500.000,- Kč bude financována z dotace od 

města Karlovy Vary (200.000,- Kč) a prostředků spolku (300.000,- Kč). 
Z menších oprav je v plánu oprava, resp. výroba nové mezipodesty 

schodiště na věž a několika přilehlých schodů. Podesta je prohnilá vlivem 

dlouhodobého zatékání do věže a pro návštěvníky prohlídek kostela představuje 

potenciální nebezpečí. Současně s tím bude provedeno protézování taktéž 
hnilobou poškozeného nosného trámu. Předpokládanou cenu cca 50.000,- Kč 

uhradí spolek. 

V případě, že bude v letošním roce započato s dílčí opravou varhan, bude 

na ni použit dar věnovaný výhradně na opravu varhan ve výši 50.000,- Kč. 
Pokud by se podařilo získat v průběhu roku dotace, na které byly podány 

žádosti, ale dosud o nich nebylo rozhodnuto, budou použity buď na opravu 

fasády (o výši dotace by se snížil podíl spolku a byl přesunut na oltář), nebo 
pokud by to bylo finančně i časově možné, na pokračování restaurování hlavního 

oltáře (zlacení a osazení soch). 

Pokud jde o kulturní akce, bude jejich počet závislý na délce omezení 

z důvodu pandemie koronaviru. Pokud bude konání koncertů možné, uskuteční 

se především koncerty zrušené v roce 2020. Na podzim, pokud se podaří získat 

dotaci z Karlovarského kraje, je opět plánován koncert Václava Hudečka za 

doprovodu KSO. Karlovarský pěvecký sbor plánuje provést v našem kostele mši, 
nebo oratorium pro sóla, sbor a orchestr. Také se již ozval sbor z britských 

ostrovů, jehož koncert byl loni zrušen. 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 2020 

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

Město Karlovy Vary - dotace PD 5.665,98 Kč 

František Piškanin PD 50.000,- Kč 

Moyo holding, a. s. PD 30.000,- Kč 

Refil, spol. s r.o. PD 20.000,- Kč 

Plzeňské biskupství PD 20.000,- Kč 

Dětské zdravotní středisko s. r. o.  - MUDr. Zdeňka Růžičková PD 20.000,- Kč 

Ondřej Švík PD 15.000,- Kč 

Michal Durdis PD 15.000,- Kč 

Miroslava Smitková PD 10.000,- Kč 

MUDr. Ivana Tauchertová PD 10.000,- Kč 

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

Kurt Unger PD 10.000,- Kč 

Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím PD 7.547,90 Kč 

Manster s. r. o. – Marcel Vajnar PD 7.000,- Kč 

Alois Kůrka PD 5.000,- Kč 

Jana Gajdošová PD 2.000,- Kč 

Lenka Hlaváčková PD 1.000,- Kč 

Tomáš Jurkovič (na účet veřejné sbírky) PD 1.000,- Kč 

Barbora Klbíková PD 500,- Kč 

Jaroslav Finferland (na účet veřejné sbírky) PD 500,- Kč 

Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) PD 57.970,- Kč 

 

         PD – peněžitý dar  

         VD – věcný dar 


