Zpráva o činnosti v roce 2019

Občanské sdružení
na ochranu památek
v Dolních Chabrech, z. s.
www.osop-chabry.cz
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NAUČNÁ VYCHÁZKA
po staré formanské cestě
v Dolních Chabrech
pátek 24. května od 15 hod

sraz před ZŠ Praha-Dolní Chabry
Příroda a památky
známé i méně známé
Vydejte se s námi starou cestou formanů
z Kratin až na Červené vrchy.
Poodkryjeme dobu zrodu obce,
připomeneme staré selské rody
a nejstarší osídlení těchto míst
až do dob ledových.
Vycházku uzavřeme
na konečné autobusu 162
Délka trasy je cca 2 km
Vstupné 30 Kč
Pořádá Občanské sdružení na ochranu
památek v Dolních Chabrech
www.osop-chabry.cz
Tel: 724 124 685

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s. (OSOP)

Nezisková organizace založena roku 2007

Naše činnost a propagace:

- chráníme a pečujeme o památky obce, mapujeme havarijní stav kostela
- vydáváme publikace a propagační materiály
- pořádáme přednášky a vzdělávací programy pro děti i dospělé
- organizujeme vycházky po Dolních Chabrech a okolí
- zapojujeme se do celostátních akcí
- spolupracujeme s církví, obcí a odborníky
- propojujeme aktivity s místní školou a spolky
- vyhledáváme a ukládáme doklady o historii místa
- pravidelně aktualizujeme stránky OSOP – www.osop-chabry.cz
- informujeme veřejnost o historii obce, dění v kostele i aktivitách Sdružení na FCB
- připravujeme zprávy a články o historii obce do Chaberského Zpravodaje
- propagujeme Dolní Chabry v médiích (Z Metropole, Rozhlas Regina...)
- za výnosy z akcí a darů občanů necháváme odborníky opravovat vybavení kostela

OSOP se v roce 2019 podařilo:

Z DARŮ OBČANŮ BYL RESTAUROVÁN OBRAZ STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE
Restaurátorských prací se ujal ak. malíř Miroslav Slavík. Opravy byly financovány
z darů občanů a výtěžku z vánočních koncertů z roku 2018. Nejstarší nástěnný
obraz kostela býval kdysi oltářním nástavcem. Byl namalován rukou kvalitního mistra, nám dosud neznámého. Slavnostně byl zavěšen v kostele při Svatojánských
slavnostech 23. června.
OPRAVY KOSTELA
Již několikátým rokem se snažíme, aby církev, jako vlastník kostela Stětí sv. Jana
Křtitele, který spadá pod proseckou farnost, zažádala o grant na opravy celé pamětihodnosti. Kostel a zvonice s ohradní zdí byly naposledy opravovány v letech
1973-74 a jsou opět ve velmi špatném stavu. V letošním roce se podařilo připravit
projekty a rozpočty na opravy ohradní zdi kostela, která je v havarijním stavu, tak
na samotnou stavbu kostela se špatnou statikou. Projekt připravovali zkušení odborníci: statik Ing. Jan Zima a Ing. Arch. Zdeněk Žilka. Stavební technik Ing. Arch.
David Dlabal z arcibiskupství podal na Magistrát hl. m. Prahy 1. listopadu 2019
žádost o grant na opravy ohradní zdi kostela. V případě získání grantu bude muset
vlastník platit spoluúčast ve výši 35%. OSOP iniciovalo schůzku s odborníky, paní
starostkou Ing. Barborou Floriánovou a zástupci církve, abychom se domluvili, jak
společně postupovat při spolufinancování. OSOP se rozhodlo, že osloví občany
a z jejich darů a z výtěžků všech akcí, hlavně vánočních, včetně koncertů sboru
Camera Chabra, bude přispívat na opravy. Získaný výtěžek ke konci roku 2019 činil
zhruba 50 tis. Kč. V příštím roce budeme v této činnosti pokračovat, aby mohly
opravy na ohradní zdi kostela na jaře začít.
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Akce pořádané nebo spolupořádané OSOP v roce 2019
únor 2019

Zažádán Grant Život umělce na Svatojánské slavnosti

28. února

Setkání se starousedlíkem a pamětníkem Janem Ševčíkem

březen 2019

Získání příspěvku 8 000 Kč z Grantu Život umělce

27. duben

Den otevřených dveří kostela s brigádou a IDS divadlem

18. květen

Ekumenická bohoslužba za krajinu

24. květen

Naučná vycházka Dolními Chabry

23. červen

Svatojánský večer

14. září

Dny evropského dědictví v Dolních Chabrech

5. říjen

Den otevřených dveří kostela

2. listopad

Den otevřených dveří kostela s brigádou

18. listopad

Schůze na MČ Dolní Chabry ohledně oprav kostela

30. listopadu

Barokní roráte - Radostné zpěvy adventní

7. prosinec

Slavnost v Adventu

V červenci roku 2019 nastoupil za pátera PhDr. Stanislava Prokopa
nový správce kostela Mgr. Jaromír Odrobiňák
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VZPOMÍNÁNÍ S JANEM ŠEVČÍKEM NA KVĚTEN 1945 V DOLNÍCH CHABRECH
Poslední únorový den proběhlo v hostinci U Míšků setkání se starousedlíkem
a pamětníkem Janem Ševčíkem a jeho vyprávění o květnových dnech roku 1945
v Dolních Chabrech. Výstup s posezení byl v květnovém Zpravodaji zpracován
redaktorem Tomášem Trenklerem.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KOSTELA A PRVNÍ JARNÍ BRIGÁDA OSOP
27. dubna jsme poprvé otevřeli brány kostela s komentovanými prohlídkami, společně
s brigádou v areálu kostela. V podvečer se přidala Ilegumova divadelní společnost (IDS)
s Alchymistickou manufakturou v Knorově statku a ve zvonici.
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA ZA KRAJINU
18. května proběhla již tradiční pouť na Ekumenickou bohoslužba za krajinu, která
opět začínala v chaberském kostele, kde jsme návštěvníkům před vycházkou poskytli
přednášky o kostele a historii místa. Poutníci po té pokračovali až k Sedleckým skalám,
kde proběhla v odpoledních hodinách bohoslužba.
NAUČNÁ VYCHÁZKA PO STOPÁCH STARÝCH FORMANŮ
24. května členky OSOPJana Snížková a Martina Mrňavá prováděly skupinku zvědavých
výletníků po bývalé cestě formanů. Nápomocny nám byly nejen tabule naší naučné
stezky, ale i mnohé další připravené materiály z archivu OSOP. Trasa začínala na jihu obce v ulici v Kratinách, pokračovala okolo kostela až na Červené vrchy.
SVATOJÁNSKÝ VEČER - vznikl za finanční podpory Grantu život umělce a naší MČ
Svatojánský večer s koncertem proběhl v předvečer světcova svátku - 23. června. Letos
poprvé jsme se sešli a společně prožívali magickou noc na tajemném chaberském návrší
u kostela. Jiřina Dvořáková Marešová zahrála v kostele na varhany v doprovodu zpěvu
Barbory Poláškové de Nunes Cambraia. Vystoupení yoyerů, videoprojekce i loutkohra
se svatojánskou tematikou připomněla biblický příběh o Janu Křtiteli a princezně Salome. Ochutnávaly se bylinné čaje, medy, sirupy a další dobroty.
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Jako téma letošního EHD jsme pro Chabry zvolili „Život ve středověku“, jelikož letos
uběhlo 580 let od oprav kostela zničeného husity. Přednášky zahájil prof. Jan Royt.
Odpoledne ve svém vyprávění přiblížila život ve středověku PhDr. Jana Kobzová, zakladatelka EHD v Čechách. Programu pro děti se ujaly dámy ze Spirály DDM s deskovými hrami. Hrátek na drsný středověk se zhostila skupina historického šermu Artus
Bohemia. Nechyběla ani tkadlena Anna Plevová s ukázkou středověkých technik tkaní.
Písněmi světskými i duchovními doprovázela odpoledne skupina Consort Helveticus.
Slavilo se také 100 let Hostince U Míšků, kterým jsme u této příležitosti připravili informační tabule, letáky a nechali vytisknout pohled s hostincem. Výtěžek z prodeje
pohlednic putoval na konto OSOP.
PODZIMNÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KOSTELA
První říjnová a listopadová sobota byly dny, kdy měli návštěvníci naposledy v tomto
roce možnost využít přístupu do kostela a zvonice. Vedle odborných přednášek četným návštěvníkům jsme zvládli i odstranit vzrostlé traviny okolo starých selských hrobů
a v okolí zvonice.
18. LISTOPAD - SCHŮZKA NA ÚŘADĚ MČ DOLNÍ CHABRY
Účastníky schůzky byli: starostka obce B. Floriánová s právníkem MČ, nový správce kostela J. Odrobiňák, stavební technik arcibiskupství D. Dlabal, architekt projektu záchrany
zdi i kostela Z. Žilka, statik J. Zima a za OSOP byla přítomna J. Snížková, M. Mrňavá
a P. Šmídová. Od Ing. Dlabala jsme se dozvěděli, že v listopadu bude žádat o grant
Magistrátu hl. m. Prahy na opravu historické ohradní zdi. Jde o první krok oprav celého
areálu kostela. Pokud se podaří grant získat, bude zapotřebí sehnat finance na spoluúčast. Předmětem schůzky bylo tedy především obeznámit se s možnostmi podpory
zúčastněných stran. Pan Dlabal se za církev pokusí již v lednu požádat o další možný
grant havarijních oprav od Ministerstva kultury na zbytek rekonstrukce ohradní zdi.
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NÁVŠTĚVA KOSTELA TURISTICKÝM AKADEMICKÝM KLUBEM - TAK PRAHA
22. listopadu zavítala do kostela skupina třiceti členů turistického akademického klubu TAK Praha, který vznikl v roce 1963 při Fakultě strojní ČVUT. Skupina putovala
od menhiru v Chabrech starou částí obce ke kostelu, kde jsme jim poskytli otevření
chrámu s výkladem. Dále výletníci pokračovali Draháňskou roklí, přívozem na druhou
stranu řeky Vltavy, až na konec své cesty, do muzea v Roztokách u Prahy.
BAROKNÍ RORÁTE
Již druhým rokem OSOP, ve spolupráci s obcí a bohnickým spolkem Bohnice žijí,
pozvali do kostela umělce Michaela Pospíšila se svými hosty k uspořádání koncertu
Barokní Roráte. Roráty jsou radostné zpěvy adventní - světově ojedinělé písně našich
předků. Letos Roráte otevřely 30. listopadu 1. adventní víkend a starostka Barbora
Floriánová slavnostně zažehla na adventním věnci v kostele 1. svíčku.
7. PROSINEC - SLAVNOST V ADVENTU
Na programu v pořadí třetích slavností v adventu, které si již získaly mezi místními svou
oblibu, byl podmanivý koncert skupiny Valeriana z Odolené Vody a tradiční videoprojekce, kombinovaná s živým zpěvem tohoto sboru a krátkým videem divadelních ochotníků
chaberských - DIVOCH. U kostela probíhal opět vánoční jarmark s tradičními místními
výrobky v doprovodu hry dudáka, pohádky pro děti i občerstvením. Obohacením akce
byl u svařeného vína a punče prodej chaberských hrnečků, darovaných místní rodinou.
VÁNOČNÍ KONCERTY V KOSTELE
24. a 26. prosince proběhly v kostele koncerty pěveckého sboru Camera Chabra se sólistkou Markétou Fassati. Na programu koncertů byla Česká vánoční mše J. J. Ryby a vánoční
písně. Výtěžek z dobrovolných příspěvků obou akcí byl věnován OSOP na opravy kostela.
Dobrovolné příspěvky ze všech vánočních akcí a dary občanů, které ke konci roku činí
zhruba 50 000 Kč, byly uloženy na konto OSOP ke spolufinancování oprav areálu kostela.
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Stručný přehled hospodaření Sdružení v roce 2019
Stručný přehled hospodaření OSOP v roce 2019
Položky

Kč

Zůstatky
Zůstatek na běžném účtu ke konci roku 2018
Zůstatek v pokladně ke konci roku 2018
Zůstatky celkem
Příjmy 2019

Příjmy
Výdaje 2019

Výdaje
Zůstatek
Zůstatek
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Dar na činnost USOP od Úřadu MČ Dolní Chabry
Dar na Svatojánské slavnosti Úřadu MČ
Dar na Dny evropského dědictví Úřadu MČ
Dar na Adventní slavnosti od Úřadu MČ
Dary na opravu kostela od dárců
Grant Nadace Život umělce na na koncert
Členské příspěvky
Prodej na akcích
Dobrovolné příspěvky návštěvníků na akcích USOP
Úroky z příjmů
celkem
Náklady na pořádání akcí
Koncert z Grantu Život umělce
Kancelářské potřeby a spotřební materiál celoročně
Reprezentace a dary
Kopírování, tisk a služby
Udržovací poplatky za doménu sdružení a hosting webu
Náklady na wedení webových stránek
Náklady na vedení účetnictví
Bankovní poplatky
Restaurování obrazu
Odvod daně
Celkem
Zůstatek na běžném účtu ke konci roku 2019
Zůstatek v pokladně ke konci roku 2019
skutečný celkem

114 100,11
2 008,00
116 108,11
25 000,00
5 000,00
10 000,00
23 000,00
14 000,00
8 000,00
450,00
34 993,00
32 208,00
79,91
152 730,91
24 930,00
8 000,00
24 396,00
2 877,70
8 113,00
1 100,00
3 000,00
3 000,00
1 626,00
15 000,00
0,00
92 042,70
174 502,32
2 294,00
176 796,32

PLÁN AKCÍ V KOSTELE PRO ROK 2020

pořádaných či spolupořádaných
Občanským sdružením na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s.

Sobota 4. duben 13 - 17 h Den otevřených dveří kostela
Duben - květen

Prohlídky kostela pro ZŠ Dolní Chabry

Sobota 23. květen 11 h

Ekumenická bohoslužba za krajinu
Pouť na bohoslužbu začíná u kostela ve 12 h

Pátek 19. červen 19 h

Svatojánské slavnosti
Cesta za „Svatojánským pokladem”

Neděle 30. srpen 20 h

Koncert Sboru hudby ke svátku Stětí
sv. Jana Křtitele „Moja duša nespi”

Sobota 19. září 10 - 17 h

EHD – Dny evropského dědictví
Celostátní téma: „Památky a vzdělávání”

Sobota 3. říjen 13 - 17 h

Den otevřených dveří kostela

Sobota 7. listopad 13 - 17 h

Den otevřených dveří kostela

Sobota 12. prosinec 15 - 19 h Adventní setkání a jarmark u kostela
Po celý rok pro skupiny zájemců prohlídky kostela s výkladem, vstupné 30 Kč
Vstupné a výnosy z akcí jsou určeny na opravy kostela

www.osop-chabry.cz

Bankovní spojení: 220920052/0300

Kontakt: 605 050 986
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Pomoc kostelu Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech
Opravy iniciované OSOP

2019 - Barokní obraz „Stětí sv. Jana Křtitele” zrestaurován Ak. mal. M. Slavíkem - náklady 15 000 Kč
2018 - Obraz „Křest Ježíše Krista” zrestaurován Ak. malíř M. Slavíkem - náklady 65 000 Kč
2017 - Oprava rozpadlého zábradlí na schodišti ve zvonici na vlastní náklady provedl Luděk Brož, člen OSOP
2017 - Růže pro zvoničku na Hrušovanském nám. k jejímu 115. výročí - předzahrádka osázena členy OSOP
2017 - Věčné světlo do kostela - darované Mgr. Kelnarem z depozitáře, dalo zrestaurovat OSOP za 8 000 Kč
2016 - Nahrazení osvětlení kostela ze 70. let, nové osvětlení navrhl Ing. Arch. Z. Žilka - náklady 215 000 Kč
2016 - Ochranná roleta na západním okně kostela, návrh Ing. Arch. Z. Žilka - cena rolety a osazení 7 000 Kč
2015 - Záchrana varhan - na opravu varhan přispělo OSOP 100 000 Kč, zbylou část doplácela farnost
2015 - Oprava zadní desky varhan narušené slunečním zářením - provedla firma Jana Koláře za 5 000 Kč
2014 - Likvidace dřevokazného hmyzu horkovzdušnou technikou v krovech kostela
Zákrok provedený zdarma, jako součást ukázkové konference ostravské firmy Thermo Sanace s.r.o.
2014 - Zasypání podzemí kostela - financováno z grantu Magistrátu hl. m. Prahy, aktivita NPÚ Praha
2014 - Zvonička na Hrušovanském nám. osazená 2 obrazy andělů, zařídilo OSOP, financovali manželé Šilhovi
2013 - Oprava zvonů ve zvonici - opravu provedla zvonařská firma Boroko za 38 357 Kč, financoval J. Malý
2012 - Výklenek zvoničky na Hrušovanském nám. osazený OSOP obrazem Madony s dítětem
2012 - Opravení zničené kliky u dveří do zvonice opravil na vlastní náklady M. Stejskal – člen OSOP
2012 - 2013 Sanace krovů kostela napadeného tesaříkem větším a úprava nevhodné podlahy krovu
ze 70. let 20. stol., opravy byly financovány církví ze získaných grantů (stavební technik Mgr. Kabátová)
2011 - Restaurování románských maleb v apsidě z grantu Magistrátu hl. m. Prahy, cena 250 000 Kč
Žadatel církev (stavební technik Arcibiskupství Mgr. Kabátová), restaurátor Mgr. M. Koželuh
2011- Odstranění betonového ochozu okolo kostela - náklady za 110 000 Kč, práce řídila Mgr. Kabátová
90 000 Kč získalo OSOP z grantu Fond T-Mobile pro zaměstnance, spoluúčast 20 000 Kč platilo OSOP
2010 - Lavice v kostele napadené dřevokazným hmyzem - OSOP ošetřilo nátěrem
Materiál pro nátěr poskytla starostka J. Plevová.
2009 - Oprava vstupních prokopnutých dveří kostela - restaurátorské práce stály 10 000 Kč
Práce provedl truhlář J. Kolář bez požadavku na odměnu a restaurátor V. Šimek, náklady platila farnost
2008 - Záchrana pohřešované sochy sv. Josefa s dítětem od Jiřího Bendla a její restaurování
Vzácná dřevěná socha nalezená pod schodištěm zvonice, zrestaurovaná firmou J. Zajíce
a převezená na farnost proseckou, od 2018 umístěna do depozitáře Arcibiskupství
2008 - Nahrazení ukradených měděných okapů novými plastovými - zařídil J. Malý
2008 - Sochy z oltáře zachráněny a převezeny ze zvonice do depozitáře Arcibiskupství
OSOP iniciovalo odvoz nevhodně uložených soch ve zvonici od roku 1975
2006 - První brigády nadšenců zakládajících OSOP, čistění areálu od vzrostlých trav a ořez uschlých stromů

Celkem se OSOP podařilo sehnat na opravy kostela přes půl milionu korun českých
+ práce lidí, kteří po celá léta spolupracovali a pomáhali bez nároku na honorář a proplacení drobných
i větších výdajů (brigády, práce na naučných a propagačních materiálech, shánění grantů, organizování
akcí, přednášková činnost, výstavní činnost, koncertní činnost, doprava, opravy na vlastní náklady atd.)

Dnes je neprůchodný odtok z okapů u jihozápadního nároží kostela, voda se dostává do podloží kostela!
Oltářní stolec ve zvonici je napaden tesaříkem, je třeba ho neodkladně odstranit. Musí se urychleně jednat!
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Narůstající
problémy
kostela

Děkujeme Vám
za podporu
a spolupráci

Zpráva o činnosti v roce 2019
Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s.
Doksanská 23/13, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
IČ: 22694277, Bankovní spojení: 220920052/0300 (ČSOB)
www.osop-chabry.cz, osop@osop-chabry.cz
https://www.facebook.com/groups/909303295769782/
Připravili: J. Snížková, M. Mrňavá, P. Zimová, L. Brož
Obrazová dokumentace: Fotografie a další materiály
pocházejí z archivu OSOP

