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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. 2021: 55 

 
Zpráva o činnosti za r. 2021: 

 

 
17.04.21 Po dvouleté pauze se letos konal úklid naší městské části. Správa 

lázeňských parků poskytla úklidové prostředky a zajistila odvoz 

sebraného odpadu. A že bylo co odvážet. Odvezly se dva kontejnery 

odpadu, kde převažovaly tradičně pneumatiky, autodíly, nábytek a 
desítky pytlů drobných odpadků. Akce se zúčastnilo cca 15 místních 

občanů, 8 klientů Armády spásy, několik dětí a především 3 řidiči s 

automobily s vlekem. 
 

10.05.21 Jako tradičně stavbou lešení začala IV., poslední etapa opravy pláště 

kostela sv. Anny v Sedleci. V této etapě je v plánu oprava fasády 
západní strany kostela, tedy průčelí s hlavním vchodem a příčný trakt 

na něj navazující. Kromě oprav zvětralé a opadávající omítky a 

nového nátěru budou vyměněny staré prorezivělé parapety pod 
vitrážovými okny. Práce provádí firma V. Vegrichta. 

 

28.05.21 Noc kostelů navštívilo cca 150 návštěvníků, kteří se seznámili s 

historií kostela, navštívili věž se zvony a seznámili se s varhanním 

strojem. Kulturní program obstarali sopranistka Helena Tašnerová a 



Jaroslava Chána (tenor), fagotový BBQ kvartet a varhaník Ondřej 
Bednář. Na darech návštěvníci přispěli na kostel částkou 4.895,- Kč. 

 

12.06.21 Proběhla komentovaná prohlídka kostela. Prohlídky se zúčastnilo cca 

20 zájemců. Děkujeme všem za zájem o náš kostel a jeho historii a 

Marcelu Vajnarovi za skvělou průvodcovskou práci. 

 
17.06.21 Koncert skupiny Roháči. Oblíbená skupina vystoupila bez nároku na 

honorář. Koncert navštívilo 80 diváků, kteří na opravu kostela přispěli 

částkou 4.540,- Kč 

 
25.06.21 Kostel svaté Anny v Sedleci poskytl prostor výjimečnému projektu 

taneční skupiny ALTERMOVE pod vedením Karolíny Bračkové. Projekt 

se konal za podpory nadace České spořitelny. Jsme rádi, že se dílo 

podařilo. 
 

05.07.21 Během týdne na sedleckém kostele dvakrát řádili zloději kovů. Poprvé 

ukradli 3 m měděného svodu. Podruhé vylezli po lešení o odmontovali 
8m dlouhou měděnou okapovou rouru. Naštěstí tentokrát 

zaregistrovali z protější fary hluk a zloděje zahnali dřív, než rouru 

stačili odnést. Dík panu Penyukovi za upozornění. 

 

18.07.21 Za odborné rady technika z Elektročasu bylo svépomocí opraveno 

nepravidelné odbíjení věžních hodin. Na vině byl vadný rozběhový 

kondenzátor. Práce ve volném čase provedl neúnavný dobrovolník 
Marcel Vajnar. 

 
24.07.21 Proběhla další komentovaná prohlídka kostela pod vedením ing M. 

Vajnara. Prohlídky se zúčastnilo cca 15 zájemců.  
 

07.08.21 V rámci Sedleckých slavností se konal fotbalový zápas Horní, vs. 
Dolní Sedlec. V tradičním derby tentokrát zvítězili Dolňáci 6:5. Za 
organizační práci patří dík především Františku Vébrovi a Vladimíru 

Nedomovi. 

 
07.08.21 Koncert country – folkové kapely Bankrot, který se konal v rámci 

Sedleckých slavností. Koncert za vydatného deště navštívilo 30 

diváků, kteří na opravu kostela věnovali 1.737,- Kč 

 
20.08.21 Dnes byla dokončena poslední část fasády kostela sv. Anny v Sedleci. 

Hlavní dík patří zednické partě pana Vladimíra Vegrichta. Celkové 

náklady byly 499.000,- Kč, Statutární město K. Vary poskytlo 
200.000 Kč dotaci, 20.000,- Kč věnovalo biskupství, 250.000 Kč 

uhradil náš spolek. Zbývající část uhradila farnost Stará Role 

 
28.08.21 V kostele se konala dvojitá svatba sourozenců Hanouskových. I při 

výpadku proudu v obci dopadlo vše nad očekávání novomanželů. Ti 

věnovali na obnovu kostela dar 10.000,- Kč. 
 

02.10.21 Již potřetí navštívil náš kostel virtuos Václav Hudeček. Za doprovodu 

KSO zazněly v jeho provedení koncerty pro housle a orchestr. Celkem 



bylo prodáno 120 vstupenek á 220,- Kč. Celý výtěžek 26.400,- Kč je 
součástí veřejné sbírky na opravu kostela. 

 

15.10.21 Během 2 dnů vyrobili pánové Slávek Fiala a Marcel Vajnar zábradlí ke 

schodišti od autobusové zastávky. Snad přispěje především seniorům 

k bezpečnému přístupu ke kostelu. 

 
16.10.21 Koncert Karlovarského pěveckého sboru. Namísto koncertu k 60. 

výročí KVPS, který byl zrušen z důvodu karantény KSO, zazněla v 

podání KVPS a sólistů Truvérská mše Petra Ebena a několik dalších 

písní. Narychlo sestavený koncert navštívilo 50 diváků, kteří na 
opravu kostela přispěli částkou 4.400,- Kč. 

 

28.10.21 Ve dnech 26. – 28. 10. 2021 byla varhanářem Ing Poláčkem 

provedena údržba vzduchového hospodářství varhan. Šlo především 
o vyčištění celého systému a ochranu proti dřevokaznému hmyzu. 

Náklady na tuto akci byly 16.740,- Kč. 

 
28.11.21 Po dvouleté pauze se opět konal adventní koncert. Představil se 

pěvecký sbor Rosa Coeli), hudba starých mistrů zahrál varhaník M. 

Matuška a s pásmem koled vystoupila skupina Silbegrim. Koncert 

navštívilo 70 diváků. Dobrovolné vstupné je součástí vánoční veřejné 

sbírky.  

 

09.12.21 Tento týden jsme dokončili poslední z plánovaných oprav letošního 
roku. Za 25.000,- Kč byla vyrobena nová mezipodesta, část schodiště 

a zábradlí na věž kostela. Díky tomu budou komentované prohlídky 
kostela pro návštěvníky o něco bezpečnější. Za dobře odvedenou 

práci dík firmě V. Vegrichta. 
 

19.12.21 Česká mše vánoční v podání Karlovarského pěveckého sboru a hostů, 
 Karlovarského komorního collegia, operních sólistů a varhan pod  

                 vedením Jana Rezka. Po dvou letech opět do posledního místa 

zaplněný kostel, tj. 350 diváků. Vstupné bylo součástí Vánoční 

veřejné sbírky.  
 

24.12.21 Štědrovečerní bohoslužba slova. Bohoslužbou provázel duchovní 

řecko-katolické církve ThLic. Andrij Penjuk, koledy za hudebního 

doprovodu zpívaly členky příležitostného sboru, složeného z místních 
žen, učitelů ZŠ Otovice a přátel kostela. Bohoslužbu navštívila asi 

stovka návštěvníků. Dary na opravu kostela byly součástí Vánoční 

veřejné sbírky. 
 

 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

  

   

 

   

   

 

   

   

   

  

  

   Zpráva o hospodaření spolku za rok 2021 k 31. 12. 2021 

   

Pokladna   

Převod z roku 2020                                                     33.055,00 Kč 

Příjmy v r.2021                                                        20.260,00 Kč 

Výdaje v r.2021                                                      39.050,00 Kč 

Zůstatek  14.265,00 Kč 

   

Účet   

Převod z roku 2020                                                  701.277,72 Kč 

Příjmy v r.2021                                                       243.472,60 Kč 

Výdaje v r.2021                                                      58.246,29 Kč 

Zůstatek  886.504,03 Kč 

   

Příjmy: členské příspěvky                                           7.200,00 Kč 

 dotace město a kraj 65.000,00 Kč 

 dary 191.532,60 Kč 

Příjmy celkem                                                       263.732,60 Kč 

   

Výdaje: opravy 25.859,10 Kč 

 organizace koncertů 69.404,32 Kč 

 provozní režie 1.992,87 Kč 

 bankovní poplatky 40,00 Kč 

Výdaje celkem                                                       97.296,29 Kč 

   

Rozdíl příjmů a výdajů za r. 2021 166.436,31 Kč 

   

Hotovost zůstatek  14.265,00 Kč 

Běžný účet zůstatek  886.504,03 Kč 

Zůstatek celkem (převod do r. 2022)                  900.769,03 Kč 

   

K 31.12.2021 neměl spolek žádné závazky ani pohledávky 

   

   

Veřejná sbírka (průběžný stav k 31. 12. 2021) 

   

Převod z 31. 12. 2020                                               219.143,70 Kč 

Příjmy v r. 2021                                                         60.000,00 Kč 

Výdaje v r. 2021 (fa. za opravu fasády 250.000 Kč) 250.000,00 Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2021                                          29.143,70 Kč 



Slovo na závěr 
 

Stejně jako ten předchozí, i rok 2021 výrazně ovlivnila koronavirová 

pandemie. Naštěstí neměla vliv na plánované opravy kostela, takže se podařilo 

provést všechny plánované akce. Tou hlavní bylo dokončení opravy fasády 

konkrétně jejího západního průčelí. Práce jako v předchozích letech provedla 

firma Vladimíra Vegrichta za 499.000,- Kč. Částkou 200.000,- Kč přispělo město 
Karlovy Vary, 250.000,- Kč dal náš spolek a 20.000,- Kč poskytlo plzeňské 

biskupství. 

Těmi dalšími byly např. oprava schodiště a podesty na věž, zábradlí na 

schodišti od zastávky MHD, nebo oprava věžních hodin. Více informací k těmto 
akcím najdete v zprávě o činnosti spolku. 

Kvůli protiepidemickým opatřením vlády se kulturní akce konaly až ve 2. 

polovině roku a ani pak nebyla návštěvnost příliš velká. Jednalo se však o jev 

všeobecný, netýkající se pouze našeho kostela. Z toho důvodu tradičně 
vyprodaný koncert KSO se sólistou V. Hudečkem navštívilo pouhých 120 diváků, 

návštěvnost zbylých 5 koncertů (Roháči, Bankrot, Musica Florea, KVPS, adventní) 

se pohybovala mezi 50 – 80 diváky. Nakonec jediným vyprodaným koncertem 
(350 míst k sezení) byl poslední koncert roku, tradiční Česká mše vánoční J. J. 

Ryby. 

Na závěr bych rád poděkoval všem, kdo se na opravách, údržbě a 

pořadatelské práci v kostele podíleli navzdory obavám z koronavirové nákazy. 

Dík patří i všem účinkujícím, kteří museli být buď očkováni, nebo testováni a 

divákům, kteří si i za ztížených podmínek přeci jen našli cestu do našeho kostela.  

Dík patří také všem dárcům (seznam v příloze), kteří i přes složitou ekonomickou 
situaci přispěli na opravu kostela. Rád bych vyzdvihl dva z tohoto seznamu. 

Jedním je město Karlovy Vary v čele s primátorko Andreou Pfeffer Ferklovou, 
které je naším jediným poskytovatelem dotací z oblasti státní správy a místní 

samosprávy, tím druhým je společnost MOYO holding, a. s. Ing. Jana Gernera, 
která nás podporuje od samého začátku a letos nás podpořila rekordní částkou 

100.000,- Kč. Děkujeme. 
 
 

 

 
 

 

 

 
                        Za Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci: 

                                                  Alois Kůrka – předseda 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 11. 2. 2022 
Členským shromážděním schváleno dne 11. 3. 2022 

  

 

 



Příloha č. 1 
 

Plán činnosti na rok 2022 

 

Tou nejdůležitější akcí v roce 2022 bude dokončení restaurování hlavního 

oltáře, které provede RNDr. Milena Nečásková. Akce za cca 850.000,- Kč 

(původně 800, s předpokládaným navýšením o inflaci 850.000,- Kč) bude 
financována z dotace od města Karlovy Vary (200.000,- Kč) a prostředků spolku 

(650.000,- Kč). Práce by měly začít v dubnu a skončit na přelomu července a 

srpna. Pokud by se dodatečně podařilo získat nějaké další dotace, bude o tuto 

částku snížen podíl spolku. 
Z menších oprav je v plánu pokračování údržbových prací na varhanách. 

Na práce prováděné varhanářem Ing. Martinem Poláčkem máme připraveno 

70.000,- Kč, které byly darovány konkrétně na varhany. 

Pokud jde o kulturní akce, bude jejich počet závislý na průběhu pandemie 
koronaviru. Pokud bude konání koncertů možné, v květnu by se měl v Sedleci 

konat odložený koncert k 60. výročí KVPS. Na podzim je plánovaný koncert KSO 

a operních sólistů, během něhož zazní slavné árie z oper a operet. Během roku 
budou pořádány komentované prohlídky s průvodcem Ing. Vajnarem. Pokud vše 

dobře dopadne, uskuteční se v létě poutní mše svatá, při níž bude vysvěcen 

nově zrestaurovaný hlavní oltář. 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 a Karlovarského kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

Přehled darů, dotací a příjmů na veřejnou sbírku v roce 2021 

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

Moyo holding, a. s. PD 100.000,- Kč 

Město Karlovy Vary - dotace PD 45.000,- Kč 

Karlovarský kraj - dotace PD 20.000,- Kč 

Plzeňské biskupství (příjemcem Farnost Stará Role) PD 20.000,- Kč 

Michal Vrtílek PD 20.000,- Kč 

Bronislava Bacílková (na účet veřejné sbírky) PD 15.000,- Kč 

Dětské zdravotní středisko s. r. o.  - MUDr. Zdeňka Růžičková PD 15.000,- Kč 

Ondřej Švík PD 15.000,- Kč 

Refil, spol. s r.o. PD 10.000,- Kč 

Miroslava Smitková PD 10.000,- Kč 

Ivo a Karel Hanouskovi (na účet veřejné sbírky) PD 10.000,- Kč 

MUDr. Ivana Tauchertová PD 7.000,- Kč 

Alois Kůrka PD 5.000,- Kč 

Jana Lindnerová PD 5.000,- Kč 

Manster s. r. o (na účet veřejné sbírky) PD 3.000,- Kč 

Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím PD 2.532,- Kč 

Andrea Vajnar (na účet veřejné sbírky) PD 2.500,- Kč 

Helena Tašnerová PD 2.000,- Kč 

Vlasta Blabolová (na účet veřejné sbírky) PD 1.000,- Kč 

Pavel Novák (na účet veřejné sbírky) PD 1.000,- Kč 

Kamil Škultéty (na účet veřejné sbírky) PD 500,- Kč 

Ing. Milan Douda (na účet veřejné sbírky) PD 500,- Kč 

Jitka Brumlíková (na účet veřejné sbírky) PD 100,- Kč 

Sbírka formou prodeje vstupenek (na účet veřejné sbírky) PD 26.400,- Kč 

 

         PD – peněžitý dar  

         VD – věcný dar 


