Zpráva
o činnosti
v roce 2021

Občanské sdružení
na ochranu památek
v Dolních Chabrech, z. s.
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Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.
Žalm 24,1

Vycházka po Dolních Chabrech

OD MAMUTA K CIHLE

Neděle 23. 5. 2021 od 15 hod
Sraz: Nové Chabry, ulice K Beranovu,
u hřiště beachvolejbalu (u vývěsky)

Vydáme se z Kratin až na Červené vrchy
po záhadách starých cihelen
Odhalíme stopy zvířat z dob ledových
Ekologická sekce České křesťanské akademie
ve spolupráci s občanskými sdruženími
a s městskou částí Praha-Suchdol

Vás srdečně zvou
na čtrnáctou

Ekumenickou
bohoslužbu
za krajinu

v sobotu 22. května 2021 v 16 hodin
na levém břehu Vltavy,
na zahradě na Sedleckých skalách

Pouť na bohoslužbu
začíná u kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech
ve 12 hodin a pokračuje pěšky krajinou se zastávkami.
Prohlídka kostela možná již od 11 hodin.

Při bohoslužbě v 16 hodin
kázáním poslouží Miloš Hejzlar, kazatel Církve bratrské
v Benátkách nad Jizerou. Účast přislíbili duchovní z dalších církví.

Po bohoslužbě (cca 16.45)
besedu na téma Kdo vládne naší přírodě? uvede hydrobiolog
a ekolog Dr. David Pithart z organizace Beleco, která se věnuje
ochraně přírody.
Za současné situace se podmínky pro pořádání akcí mohou
každou chvíli změnit, proto prosíme, ověřte si předem,
zda se bohoslužba koná, na www.drahan.chabry.cz nebo
facebook.com/EkologickaSekceCKA
V průběhu akce prosíme o vzájemnou ohleduplnost v rámci
aktuálně platných hygienických požadavků vlády.
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Bohoslužba se koná jako obvykle na zahradě na Sedleckých
skalách (GPS 50°08‘22.1“N 14°23‘32.4“E) nedaleko žlutě
značené cesty ze Suchdola do Roztok.
Pohodlně po rovině (cca 15–20 minut chůze) je místo
dosažitelné ze zastávek MHD v Praze-Suchdole
(Budovec 147, Kamýcká 107, 147).
Je možné také strmě vystoupat od železniční zastávky
Praha-Sedlec nebo od přívozu v Sedlci.
Více na www.drahan.chabry.cz

Vhodné pro dospělé i rodiče s dětmi
Předpokládaný konec v 17 hod
u konečné autobusu 162
Vstupné: 30 Kč
Pořádá: Občanské sdružení na ochranu
památek v Dolních Chabrech
Kontakt: 605 050 986

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s. (OSOP)
Nezisková organizace založena roku 2007
Naše činnost a propagace:

- chráníme a pečujeme o kulturní dědictví obce
- mapujeme havarijní stav kostela
- vydáváme publikace a propagační materiály
- připravujeme výstavy o historii obce
- 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 obci v médiích (ČT, rozhlas, tištěná média...)
- za zisky z akcí a z darů občanů necháváme opravovat kostel a jeho vybavení

NE/PODAŘILO SE V ROCE 2021
Již druhým rokem nám komplikuje práci, zejména organizaci našeho programu pro
veřejnost, pandemie koronaviru.
Podařilo se i přes nelehkou dobu na našich akcích získat obstojný finanční obnos
a mohli jsme tak ve spolupráci s arcibiskupstvím nechat převést barokní obraz
Panny Marie Immaculaty do restaurátorské dílny akademického malíře Miroslava Slavíka
k opravám. Předběžný rozpočet na restaurování obrazu a jeho rámu činí 46 000 Kč.
Po letech naší apelace k vyčištění neprůchodných okapů kostela přistoupil konečně
vlastník nemovitosti na podzim tohoto roku k této potřebné a běžné údržbě stavby.
Koncem listopadu došlo k zastřešení části nově postavené ohradní zdi (rekonstrukce
probíhala v listopadu 2019). Stará část zdi zbavená omítky se bohužel pod vlivem přírody i nenechavců nadále rozpadá.
O opravách samotného kostela vlastník zatím neuvažuje.
Starostka Kateřina Šilhová Šafránková navrhla začátkem roku 2021 církvi další možné
řešení správy majetku předáním kostela do rukou obce. Církev prozatím tuto nabídku
nepodpořila.
Koncem roku 2021 jsme začali s přípravami velké výstavy v KC Chaberský dvůr
„Jak se v Chabrech kdysi žilo“. Expozice bude přístupná v otevíracích časech knihovny
od 12. ledna do 26. března 2022.
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Akce pořádané nebo spolupořádané OSOP v roce 2021

4

9. březen

Setkání u kostela s Ondřejem Ševců (nový památkový dohled)

9. duben

Prohlídka kostela (ČVUT)

8. květen

Brigáda u kostela

březen

Podání žádosti o grant na Svatojánský večer - Život umělce (NŽU)

22. květen

Ekumenická bohoslužba za krajinu

23. květen

Vycházka po Dolních Chabrech nazvaná „Od mamuta k cihle“

18. červen

Svatojánské slavnosti, Koncert pro harfu a klarinet (podpořeno NŽU)

22. červen

Shůze členů OSOP

26. červenec

Nepodařené vystěhování oltářního stolce ze zvonice pracovníky AP

29. srpen

Svatojánský večer, koncert Sboru hudby nazvaný „Moja duša nespi“

8. září

Prohlídka kostela seniory z Čakovic

18. září

Dny evropského dědictví

9. říjen

Odvoz obrazu Panny Marie Immaculaty do restaurátorské dílny

12. říjen

Schůze členů OSOP a starostky Kateřiny Šilhové Šafránkové

9. listopad

Brigády v areálu kostela

4. prosinec

Slavnost v Adventu - zrušeno

NOVÝ PAMÁTKOVÝ DOHLED NAD CHABERSKÝM KOSTELEM
9. března se u kostela setkali odborníci z NPÚ Praha, stavební technik z Arcibiskupství
pražského, architekt projektu oprav kostela a členové OSOP. Nově jsme mezi sebou
přivítali odborníka z NPÚ Praha Ing. arch. Ondřeje Šefců, který má od letošního roku
na starost památkový dohled nad chaberským kostelem namísto Ing. Josefa Bambase.
Důvodem setkání bylo seznámení se s panem Ševců a naplánování dalšího postupu
oprav chaberské kulturní památky. Pan Ševců komentoval stav kostela: „Nemyslím, že
by zde šlo přímo o záchranu, i když je pravdou, že objekt kostela má poměrně nepříjemné statické poruchy a špatný je stav i velké části ohradních zdí. Těším se, až se ponořím
do studia podkladů, je toho hodně. Určitě zde najdu inspiraci pro sérii kreseb nebo
obrazů. Nejen kostel, ale i centrum Chaber je malebné a inspirativní místo, které má
svůj genius loci. Rád bych zkusil, pod vedením mých učených kolegů, jednou namalovat
jakousi rekonstrukci těch původních kostelíků, případně středověké podoby původních
Chaber“. Z pana Ondřeje Ševců jsme měli dobrý pocit a oživili víru v to, že se konečně
ujme kostela odborník, kterému by mohlo záležet na stavu této nejcennější chaberské
pamětihodnosti. Stavební technik arcibiskupství Ing. arch. David Dlabal opětovně sliboval, co vše by se mohlo v letošním roce podařit a jak bude postupovat při záchraně
kostela. Byli jsme plní nadějí, ale s odstupem téměř jednoho roku, vidíme, že se až na
běžnou údržbu majetku (vyčištění odtoku vodu z okapů) a zakrytí části opravené ohradní
zdi, opět neuskutečnilo téměř nic.
9. DUBNA - PROHLÍDKA KOSTELA (ČVUT)
JARNÍ A PODZIMNÍ BRIGÁDA U KOSTELA
8. května a 9. listopadu proběhla pravidelná brigáda v areálu kostela. Členové OSOP
stříhali přerostlou vegetaci, vymetali odtoky vody a čistili hroby od přerostlé trávy a
břečťanu. Kostel byl v obou termínech otevřen i pro případné návštěvníky a kolemjdoucí a pár jich do památky skutečně zavítalo. Tak jako každý rok došlo rovněž na
úklid a vyluxování zvonice.
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22. KVĚTEN - EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA ZA KRAJINU
Kostel v Chabrech je již tradičním výchozím bodem poutě na Sedlecké skály s bohoslužbou za krajinu a je v tento den našimi členy otevřen k prohlídce a modlitbě.
VYCHÁZKA PO CHABRECH NAZVANÁ „OD MAMUTA K CIHLE“
23. května se uskutečnila vycházka pro děti i dospělé, která začínala v Nových Chabrech
– Beranově a končila na Čevených vrších. Smyslem celé akce bylo zaujmout děti etapovou hrou na téma doby ledové a jejich rodiče, především nové občany obce, seznámit
s místy, ve kterých dnes žijí. Objasněn byl např. původ názvu místa Beranov a kdo byl
Ing. Alois Beran. Občany jsme seznámili též s místy, kde stávaly tři, již neexistující cihelny
v obci. I přes nepřízeň počasí byl o vycházku velký zájem.
SVATOJÁNSKÝ VEČER
18. června jsme již poněkolikáté uspořádali k poctě svátku patrona kostela sv. Jana Křtitele, který připadá na 24. června, Svatojánský večer. U této příležitosti jsme připravili
v areálu kostela doprovodný program s ochutnávkou bylinných čajů a dalších dobrot.
Slavnost završil koncert zvaný Líbezné tóny klarinetu a harfy, na jehož protagonistky a jejich
finanční ohodnocení byl získán grant od Nadace Život umělce. Součástí programu byla
„Cesta za svatojánským pokladem“, kterou k velké spokojenosti dospělých a především
dětí, připravili divadelní ochotníci chaberští Divoch a Ilegumova divadelní společnost.
22. ČERVNA A 12 ŘÍJNA - SCHŮZE ČLENŮ OSOP
STĚHOVÁNÍ OLTÁŘNÍHO STOLCE ZE ZVONICE
26. července se měl uskutečnit převoz oltářního stolce, který je od 70. let 20. století uskladněn ve zvonici. Jak je vidět z dřevěného prachu a pilin pod oltářem, je
napaden dřevokazným hmyzem. Z tohoto důvodu OSOP již několik let požaduje
převoz oltáře, aby nedošlo i k napadení dřevěných krovů zvonice. Zaměstnanci arcibiskupství přijeli sice uskutečnit transport s dodávkou, ale bohužel nepřipraveni
na značnou hmotnost a rozměry stolce, odjeli opět s nepořízenou.
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KONCERT SBORU HUDBY - „MOJA DUŠE NESPI“
29. srpna k svátku stětí sv. Jana Křtitele vystoupil v chaberském kostele Sbor hudby s koncertem nazvaným „Moja duša nespi“. Jednalo se o benefiční akci, jejíž výtěžek posloužil
jako finanční základ pro restaurování obrazu Panny Marie z iluzivního oltáře. Během večera
proběhla i repríza divadelního vystoupení „Cesta za svatojánským pokladem”.
PROHLÍDKA KOSTELA SKUPINOU SENIORŮ Z ČAKOVIC
8. září skupina nadšených aktivních důchodců navštívila s kronikářkou Jaroslavou
Krákorovou z Čakovic chaberský kostel se zvonicí. Všem se prohlídka moc líbila.
18. ZÁŘÍ - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Dny evropského dědictví (EHD) se u kostela uskutečnily již po patnácté. O malířském
umění středověku přednášel oblíbený kunsthistorik prof. Jan Royt. O dobovém textilnictví a oděvu erudovaně pohovořila a také názorně předvedla tkaní a předení Mgr. Anna
Plevová. Pro děti byly připraveny kvízy a dílničky např. s tiskem na plátěný váček. Předškoláci, školáci i dospělí si též zahráli množství deskových her se Spirálou DDM Praha 8.
Akci doprovázel zpěv a muzika laděná ve středověkém rytmu souboru Consort Helveticus. Skupina Artus Bohemia potěšila středověkými tanci a hrátkami. Celý den provázela
příjemná atmosféra s domácími dobrotami a burčákem.
9. ŘÍJEN - ODVOZ OBRAZU PANNY MARIE IMAKULATY K OPRAVÁM
V letošním roce jsme se rozhodli investovat získané peníze z našich akcí do oprav obrazu
a rámu Panny Marie z iluzivního oltáře. Rozpočet těchto restaurátorských prací byl předběžně odhadnut na 46 000 Kč. Po výborných zkušenostech z minulých let jsme obraz
svěřili opět do rukou akademického malíře Miroslava Slavíka.
SLAVNOST V ADVENTU
4. prosince jsme naplánovali tradiční adventní slavnosti. Kvůli státním restrikcím souvisejícím s pandemií koronaviru jsme akci museli zrušit. Po jednání se správcem kostela se
nám podařilo alespoň vánočně nazdobit a nasvítit bránu a stromek.

7

Stručný přehled hospodaření Sdružení v roce 2020

Stručný přehled hospodaření OSOP v roce 2021
Položky

Kč

Zůstatky
Zůstatek na běžném účtu ke konci roku 2019
Zůstatek v pokladně ke konci roku 2019
Zůstatky celkem
Příjmy 2020

174 502,32
2 294,00
176 796,32

Dar na činnost OSOP od Úřadu MČ Praha-Dolní Chabry (dále ÚMČ)

25 000,00

Dar na Dny evropského dědictví od ÚMČ

15 000,00

Dar na tvorbu knihy o Chabrech od ÚMČ

80 000,00

Dary na opravu kostela od dárců
Prodej knihy o Chabrech
Členské příspěvky
Prodej materiálů OSOP
Dobrovolné příspěvky návštěvníků na akcích OSOP
Úroky z příjmů

5 061,00
89 600,00
500,00
27 981,00
9 826,00
104,06
253 072,06

Příjmy

Celkem

Výdaje 2020

Náklady na tvorbu knihy o Chabrech

80 000,00

Náklady na dotisk knihy o Chabrech

57 111,89

Náklady na pořádání akcí

19 637,00

Kancelářské potřeby a spotřební materiál celoročně

10 839,00

Reprezentace a dary

1 262,70

Kopírování, tisk a služby

1 939,00

Udržovací poplatky za doménu rok 2020 a 2021

2 200,00

Náklady na vedení webových stránek

3 000,00

Náklady na vedení účetnictví

2 000,00

Bankovní poplatky

1 788,25

Dar církvi na opravu ohradní zdi
Odvod daně

50 000,00
0,00

Výdaje

Celkem

229 777,84

Zůstatek

Zůstatek na běžném účtu ke konci roku 2020

199 453,79

Zůstatek v pokladně ke konci roku 2020
Zůstatek
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Zůstatek celkem

636,00
200 089,79

PLÁN AKCÍ OSOP PRO ROK 2022
pořádaných či spolupořádaných
Občanským sdružením na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s.

12. ledna - 26. března

Výstava v KC CHD„Jak se v Chabrech kdysi žilo“

Sobota 12. únor

Komentovaná prohlídka výstavy v KC CHD

Sobota 5. březen

Komentovaná prohlídka výstavy v KC CHD

Duben - květen

Brigáda - Den otevřených dveří kostela

Květen - červen

Komentované vycházky po obci a okolí

Sobota 21. květen

Ekumenická bohoslužba za krajinu

Pátek 17. červen 17 h

Svatojánské slavnosti a venkovní koncert

Sobota 10. září 10 - 17 h

EHD – Dny evropského dědictví

Říjen - listopad

Brigáda - Den otevřených dveří kostela

Sobota 3. prosinec 14 - 18 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
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Pomoc OSOP kostelu Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech
2021 - Obraz Panny Marie - zrestaurován Ak. mal. M. Slavíkem, financovalo OSOP, náklady 46 000 Kč
2020 - Opravu okapu za zvonicí kostela na vlastní náklady provedl Luděk Brož - člen OSOP
2020 - Rekonstrukce ohradní zdi (financováno z grantu), MČ Dolní Chabry a OSOP přispěli po 50 000 Kč

2019 - Barokní obraz „Stětí sv. Jana Křtitele” zrestaurován Ak. mal. M. Slavíkem - financovalo OSOP, 15 000 Kč
2018 - Obraz „Křest Ježíše Krista” zrestaurován Ak. mal. M. Slavíkem - financovalo OSOP, 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 provedla firma Jana Koláře za 5 000 Kč, financovalo OSOP

2014 - Likvidace dřevokazného hmyzu horkovzdušnou technikou v krovech kostela (rozpočet 250 000 Kč)
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 obrazem Madony s dítětem a placený OSOP
2012 - Opravu zničené kliky u dveří do zvonice na vlastní náklady provedl 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 poškozené tesaříkem OSOP ošetřilo nátěrem poskytnutým starostkou J. Plevovou
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 - Pohřešovaná socha sv. Josefa s dítětem od Jana Jiřího Bendla byla OSOP nalezena ve zvonici
OSOP ji nechalo zrestaurovat za 10 000 Kč, obnos platila církev, od roku 2018 je uložena v depozitáři AP
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 téměř 700 000 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.)
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Dny evropského dědictví 2021
památky pro všechny

Sobota 18. září 10 - 17 hod.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele - Dolní Chabry
Přednášky v kostele a komentované prohlídky zvonice
Po celý den tvořivé dílny, hry a soutěže
10 hod.

Přednáška - PhDr. Jan Royt
Unikátní středověká výmalba kostela

10 - 17 hod. Spirála DDM Praha 8 - Deskové hry, hlavolamy
13 hod.

Přednáška - Mgr. Anna Plevová
Textilnictví ve středověku
14 - 17 hod. Ukázky předení a tkaní pro děti i dospělé
13 - 17 hod. Skupina historického šermu ARTUS BOHEMIA
Ražba mincí, lukostřelba a další hrátky pro děti
15 - 17 hod. CONSORT HELVETICUS - hitparáda roku 1476
“Zpěv a muzika napříč středověkem"

Spirála

DDM

Praha

8

Hostinec
U Míšků

Consort
Helveticus

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s., www.osop-chabry.cz
Spojení: Kobylisy metro C, autobus 162 - Bílenecké nám., autobus 169, 202 - V Kratinách

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Dolní Chabry, Bílenecké nám.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
ZPĚVY A TRADICE
Sobota 4. 12. 2021
od 14 do 18 hodin

!
!
!
O
N
E
ZRUŠ
VÁNOČNÍ JARMARK U KOSTELA
Koledy a zpěvy před kostelem
Vánoční dekorace, ruční práce, věnce,
keramika, med, povidla, teplé občerstvení,
vánoční punč, svařák...

15 hodin
Sboreček
ZŠ Praha-Dolní Chabry
16 hodin
Vánoční koledy
Lanpovy kapely - Koledaband
17 hodin
Koncert v kostele
Pěvecký sbor Valeriana
Vstupné dobrovolné
Výtěžek je určen na opravy kostela
Pořádá Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s.
www.osop-chabry.cz, za finanční podpory MČ Praha-Dolní Chabry
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Děkujeme
za podporu
a spolupráci!
Členové OSOP

!

Havarijní statika kostela

Občanské sdružení
na ochranu památek
v Dolních Chabrech, z. s.
Doksanská 23/13
184 00 Praha-Dolní Chabry
IČ: 22694277
Čú: 220920052/0300
www.osop-chabry.cz
osop@osop-chabry.cz
www.facebook.com
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Výroční zprávu pro rok 2021 připravily:
J. Snížková, M. Mrňavá, P. Šmídová, P. Zimová
Fotografie a další materiály
pocházejí z archivu OSOP

