Zpráva o činnosti v roce 2012
Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech (dále jen OSOP) si
v roce 2012 připomenulo páté výročí svého vzniku. Bylo založeno v roce 2007
s hlavním cílem zachránit a více zpřístupnit veřejnosti nejvýznamnější kulturní
památku obce, románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele.
Snahou sdružení je zajistit dlouhodobou ochranu a péči i dalším historickým
památkám obce Dolní Chabry a svými aktivitami působit na místní občany, hlavně
mladé lidi - probudit v nich zájem o historii obce, místní památky a jejich ochranu.
V neposlední řadě nám jde o uchování paměti a tradic v obci a navázání na tyto
tradice zapojením co nejširšího spektra místních občanů a organizací, původních
i nově vznikajících.
V současnosti má OSOP 20 členů.
V prvém pololetí 2012 připravilo sdružení ve spolupráci s Chaberským dvorem
(CHD) cyklus šesti přednášek o nejnovějších poznatcích archeologických výzkumů
na Pražském hradě nazvaný Pražský hrad na úsvitu dějin. Přední odborníci
z Akademie věd pronesli přednášky Počátky Pražského hradu jako centra české
státnosti, Kosmas a Pražský hrad, Pohřbívání na Pražském hradě ve středověku
(PhDr. Jan Frolík, CSc.), Život skrovný a život v luxusu na Pražském hradě –
svědectví archeologie (Mgr. Gabriela Blažková, PhD.), Zlatá ulička –
archeologický výzkum v roce 2010, Suchá historie pod podlahou: Vladislavský sál
– archeologický výzkum v roce 2009 (Josef Matiášek).
Počátkem roku začala práce na novém
projektu Kam až paměť sahá, který se snaží
zdokumentovat
historii
obce
podle
vzpomínek doposud žijících starousedlíků.
V CHD proběhlo několik setkání na téma
Jak se lidé dříve bavili, kde se hovořilo
o životě v obci v době jejich mládí,
vzpomínalo na tehdejší ochotnické divadlo,
obchody, hospody a řemesla té doby,
probíraly přinesené historické fotografie a shromažďovaly informace k nim. Ze
zapůjčených digitalizovaných dokumentů pak připravujeme založení informační
databáze, mapující historii obce od dob rakousko-uherské monarchie.
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K celostátní akci na podporu památek jsme uspořádali
setkání Historické dědictví v Dolních Chabrech, při
kterém se uskutečnilo jak slavnostní požehnání
opraveným malbám v kostele (bohoslužbu slova
sloužili biskup Karel Herbst a děkan kostela Stanislav
Prokop), tak výstava v Knorově statku na téma Jak se
lidé dříve bavili - divadelní ochotníci a spolky v Dolních
Chabrech. Veřejnosti jsme zde představili první část
dokumentů a poznatků získaných v projektu Kam až
paměť sahá.

Zajímavým zpestřením programu byla
Staročeská beseda, kterou zatančil
soubor mladých z Oskořínka přímo na
nádvoří barokního Knorova statku.

Při květnové Ekumenické bohoslužbě za krajinu posloužil kostel jako výchozí bod
k pouti a bohoslužbě pořádané u Vltavy
Ve stejný květnový den se uskutečnilo
setkání pamětníků v hostinci U Míšků,
spojené s promítáním a komentováním
obrazové dokumentace získané v projektu
„Kam až paměť sahá – Jak se lidé dříve
bavili“.
Doplňkem
promítání
byla
prezentace, naznačující postup při
převodu fotografií a dalších dokumentů do
digitální podoby, vhodné pro další
počítačové zpracování.
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V červnu se kostel připojil k celostátní
akci Noc kostelů a byl zpřístupněn
veřejnosti.

Den otevřených dveří kostela a zvonice
na svátek sv. Václava dne 28. září
připravený spolu s MČ Praha – Dolní
Chabry a zpestřený vystoupením
vybraných krajanských souborů byl
součástí 6. mezinárodního krajanského
festivalu v Praze. V kostele se uskutečnil
i Večerní koncert barokní hudby.

Ke 110. výročí vybudování zvoničky na
Hrušovanském náměstí věnovalo sdružení obraz
Madony s děťátkem a osadilo jej do prázdného
výklenku ve zvoničce (rám k obrazu darovala
firma Lignum).
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Koncem října se uskutečnilo další
setkání pamětníků a chaberských
občanů v hostinci U Míšků, spojené s
promítáním a komentováním doposud
získané obrazové dokumentace,
tentokrát na téma „Kam až paměť
sahá - Hospody, obchody a řemesla v
Chabrech“. Postupné rozrůstání obce
bylo ilustrováno krátkou prezentací
přibližující
možnosti
letecké
fotogrammetrie
a
ukázkami
ortofotomap, zachycujících rozvoj obce od roku 1937 do současnosti. Setkání se
zúčastnilo cca 50 návštěvníků.

Počátkem prosince jsme připravili ve
spolupráci se základní školou v
Dolních Chabrech „Setkání v
adventním čase“. Celodenní program
probíhal v kostele i Knorově statku.
Součástí byla adventní vystoupení
žáků školy. Výstavka v Knorově statku
připomněla vánoční výzdobu a zvyky,
pro děti byly připraveny výtvarné
dílničky. Na nádvoří statku byl zorganizován malý jarmark a v neposlední řadě též
občerstvení pro účastníky.
V průběhu září až prosince po předchozí dlouhodobé přípravě materiálů finišovaly
práce OSOP na konečné podobě textů a grafiky prvních 4 tabulí připravované
naučné stezky v Dolních Chabrech. Ve spolupráci se Základní školou Praha Dolní Chabry se řešily interaktivní části naučné stezky. Kromě textů na zmíněné
tabule jsou zpracovány informační materiály k dalším památkám – soše svatého
Václava, zvonici na Hrušovanském náměstí, k samotnému vzniku obce pak
„Nejstarší záznam o Dolních Chabrech“ a připravujeme další.
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Pomoc památkám, žádosti o granty
V březnu a září proběhl odečet dat z měřičů vlhkosti, které jsou v kostele
instalovány od října roku 2011 v rámci Mezinárodního projektu - Climate for
Culture. Průběžně měřené hodnoty po zpracování na specializovaném pracovišti
umožňují stanovení vlhkosti celého objektu.
V roce 2010 navštívil chaberskou zvonici
kampanolog, který posoudil stav zvonů
a doporučil provedení opravy. O rok později
nechalo sdružení zkontrolovat stav zvonů ve
zvonici zvonařskou firmou BOROKO z Brodku
u Přerova, která zjistila stejné závady
a upozornila na nebezpečí trvalého poškození,
pokud by se zvony používaly bez opravy.
V létě roku 2012 dodala firma BOROKO zprávu
o stavu zvonů, včetně návrhu na provedení opravy a předběžného rozpočtu.
Dalšího půl roku trvalo, než se podařilo získat souhlas s opravou Arcibiskupství
pražského, NPÚ Praha a Magistrátu hl. m. Prahy. Pro snížení dopravních nákladů
Přerov – Praha bylo s firmou domluveno, že spojí provedení opravy s opravami
dalších zvonů v blízkosti Prahy. Do konce roku 2012 se tak bohužel nestalo,
doufáme, že se podaří opravu realizovat počátkem roku 2013.
Náklady na opravu mají činit podle předběžného rozpočtu 38 tisíc Kč, členové
OSOP se rozhodli přispět na opravu prostředky darovanými občany na kulturních
akcích sdružení.
V březnu sdružení připravilo a podalo žádost o grant „Nadace VIA“ na projekt
„Kam až paměť sahá – Jak se lidé dříve bavili“. Výsledkem měl být vznik CD
a knížky na téma divadelní ochotníci v Dolních Chabrech. V dubnu podalo
sdružení žádost o grant „Fond T- Mobile pro zaměstnance“ na záchranu, opravu
a zprovoznění varhan v kostele.
Bohužel v roce 2012 se nepodařilo sdružení uspět v žádném obeslaném
grantovém řízení.
V říjnu započala oprava kostelních krovů hrazená z grantu přiděleného z
havarijního fondu Ministerstva kultury na základě žádosti vlastníka kostela církve z
listopadu 2011.
V listopadu podal vlastník kostela církev žádost o grant z fondu havarijních oprav
Ministerstva kultury na dokončení oprav krovů.
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Akce pořádané případně spolupořádané OSOP
v roce 2012
12. ledna
23. ledna
9. února
27. února
5. března
22. března
26. března
30. března
12. dubna
28. dubna
30. dubna
10. května
26. května
26. května
1. června
14. června
4. září
28. září
28. září
20. října
říjen
8. prosince
listopad
září - prosine
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PhDr. Jan Frolík, CSc.: Počátky Pražského hradu jako centra české státnosti.
Přednáška z cyklu „Pražský hrad na úsvitu dějin“, CHD
„Kam až paměť sahá - Jak se lidé dříve bavili“ – pracovní setkání pamětníků nad
starými fotografiemi v CHD
Josef Matiášek: Suchá historie pod podlahou: Vladislavský sál – archeologický
výzkum v roce 2009. Přednáška z cyklu „Pražský hrad na úsvitu dějin“, CHD
„Kam až paměť sahá - Jak se lidé dříve bavili“ – pracovní setkání pamětníků nad
starými fotografiemi v CHD
Mezinárodní projekt - Climate for Culture, odečet měřičů vlhkosti v kostele
PhDr. Jan Frolík, CSc.: Pohřbívání na Pražském hradě ve středověku. Přednáška z
cyklu „Pražský hrad na úsvitu dějin“, CHD
„Kam až paměť sahá - Jak se lidé dříve bavili“ – pracovní setkání pamětníků nad
starými fotografiemi v CHD
OSOP podává žádost o grant „Nadace VIA“ na projekt „Kam až paměť sahá – Jak
se lidé dříve bavili“
Mgr. Gabriela Blažková, PhD.: Život skrovný a život v luxusu na Pražském hradě svědectví archeologie. Přednáška z cyklu „Pražský hrad na úsvitu dějin“, CHD
Historické dědictví v Dolních Chabrech (zapojení do celostátní akce)
Knorův statek – výstava „Jak se lidé dříve bavili“, Kostel – požehnání opraveným
malbám v kostele
OSOP podává žádost o grant „Fond T- Mobile pro zaměstnance“
Josef Matiášek: Zlatá ulička – archeologický výzkum v roce 2010. Přednáška z cyklu
„Pražský hrad na úsvitu dějin“, CHD
Ekumenická bohoslužba za krajinu - Kostel jako výchozí bod k pouti a bohoslužbě
pořádané u Vltavy
„Kam až paměť sahá – Jak se lidé dříve bavili“ - Setkání pamětníků v hostinci
U Míšků, spojené s promítáním
Noc kostelů - Kostel zapojen do celostátní akce zpřístupnění kostelů
PhDr. Jan Frolík, CSc.: Kosmas a Pražský hrad. Přednáška z cyklu „Pražský hrad na
úsvitu dějin“, CHD
Mezinárodní projekt - Climate for Culture, odečet měřičů vlhkosti v kostele
Svátek sv. Václava – 6. mezinárodní krajanský festival, spolu s MČ Praha - Dolní
Chabry, den otevřených dveří kostela a zvonice, večerní koncert barokní hudby
Dar OSOP k 110. výročí zvoničky na Hrušovanském náměstí
„Kam až paměť sahá - Hospody, obchody, řemesla v Chabrech“ - Setkání pamětníků
v hostinci U Míšků, spojené s promítáním
Započala oprava krovů hrazená z grantu přiděleného církvi
„Setkání v adventním čase“ - připraveno ve spolupráci se základní školou Praha –
Dolní Chabry
Vlastník kostela církev žádá o grant na dokončení oprav krovů
Práce na konečné podobě textů, grafiky a interaktivních částí (spolu se základní
školou Dolní Chabry) 4 tabulí připravované naučné stezky v Dolních Chabrech.
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Stručný přehled hospodaření sdružení v roce 2012
Příjmy

Položky
Zůstatek na běžném účtu ke konci roku 2011
Zůstatek v pokladně ke konci roku 2011
Dotace od MČ Praha – Dolní Chabry
Členské příspěvky
Prodej propagačních materiálů, brožur a suvenýrů
Podíl z prodeje trhovců na akcích sdružení
Dobrovolné příspěvky návštěvníků na akcích sdružení
Finanční dary od sponzorů
Příjmy z grantů
Úroky z prostředků uložených na běžném účtu
celkem

Kč
69 118,00
1 913,00
20 000,00
900,00
15 301,00
1 500,00
10 173,00
1 000,00
0,00
122,00
120 027,00
4 361,00

Výdaje
Zůstatek

Náklady na činnost sdružení ( telefony, služby kopírování a tisk) za celý rok
Kancelářské potřeby a spotřební materiál za celý rok
Náklady na pořádání akcí a propagaci sdružení (tisk
materiálů, zhotovení fotografií, laminování,…)
Reprezentace - náklady na občerstvení návštěvníků
akcí, drobné dárky
Udržovací poplatky za internetovou doménu sdružení
a hosting webu
Náklady na údržbu programového vybavení webu
sdružení
Náklady na vedení účetnictví
Bankovní a správní poplatky
Daňové odvody
celkem
účetní celkem (příjmy celkem - výdaje celkem)

2 000,00
2 064,00
0,00
27 722,00
92 305,00

Zůstatek

Zůstatek na běžném účtu ke konci roku 2012
Zůstatek v pokladně ke konci roku 2012
skutečný celkem

89 822,00
2 483,00
92 305,00

Příjmy
Výdaje
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9 521,00
4 647,00
2 409,00
720,00
2 000,00

Rámcový plán činnosti na rok 2013
 Zkusit získat grant na opravu zvonů či varhan, při neúspěchu financovat opravy
z vlastních zdrojů
 Pokračovat na projektu „Kam až paměť sahá“: Organizovat pracovní setkání
s pamětníky, pokračovat ve shromažďování staré dokumentace a fotografií.
Vytvořit CD o divadelnictví v Chabrech (pokusit se o získání grantu)
 Organizovat, příp. spoluorganizovat akce:
 Březen – pracovní setkání pamětníků nad starými fotografiemi v CHD
 24. května – zapojit se do celostátní akce „Noc kostelů“
 Připojit se k akci „Ekumenická bohoslužba“
 Květen / červen - Setkání pamětníků s promítáním v hostinci U Míšků
 Okolo 28. srpna – svátek stětí sv. Jana Křtitele - Koncert v kostele
 14. září – připojit se k akci EHD
 7. prosince - vánoční setkání ve spolupráci se Základní školou
 Pomoc kostelu (spolu s Arcibiskupstvím pražským):
 Nátěr kostelních lavic certifikovaným nátěrem proti škůdcům
 Zajistit provedení opravy varhan oprávněnou firmou
 Zajistit provedení opravy zvonů oprávněnou firmou
 V průběhu roku zpracovat a připravit materiály o historii školství v Dolních
Chabrech, které si v letošním roce 2013 připomíná kulaté výročí
 Příprava letáčků o historii kostela v jazyce německém a anglickém
Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli, podpořili nás,
nebo alespoň sympatizují s naším snažením.
Zvláště děkujeme členům sdružení za činnost, kterou obětavě vykonávají ve
svém volném času bez nároku na odměnu a bez které by sdružení nemohlo
fungovat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpráva o činnosti v roce 2012
Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech,
Spořická 960/1a, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry,
IČ : 22694277 Bankovní spojení 220920052/0300 (ČSOB),
www.osop-chabry.cz, mail: osop@osop-chabry.cz
Připravili: Jana Snížková, Pavla Zimová, Luděk Brož, Martina Mrňavá
Obrazová dokumentace:
Fotografie a další obrázky pocházejí z archivu OSOP.
Orientační plán části obce Dolní Chabry uvedený na poslední stránce byl převzat z e-knihy „Podrobný plán města zachycující stav z
r. 1938 a v některých okrajových úsecích Velké Prahy i situaci do poloviny r. 1939“. [online]. V MKP 1. vyd. Praha : Městská
knihovna v Praze, 2012 [2012-08-10]. Dostupné z WWW: http://web2.mlp.cz/mapa1938/mapa1938-listy-v1.zip.
Ortofotomapa části obce je výňatkem z „Ortofotomapy Prahy 1938“, zveřejněné na http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapoveaplikace -> Archiv leteckých snímků (ortofotomap) hl. m. Prahy (http://mpp.praha.eu/OrtofotoArchiv/).
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