Zpráva o činnosti v roce 2013
Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech (dále jen OSOP) se
i v roce 2013 soustředilo na svůj hlavní cíl, více otevřít veřejnosti románský kostel
Stětí sv. Jana Křtitele a přispívat k jeho záchraně a zviditelnění. Svými aktivitami
chce u občanů vzbudit zájem o historii obce, místní památky a jejich ochranu,
navázat na tradice dřívějšího sousedského soužití a spolkového života v obci.
V současnosti má OSOP 21 členů.
Naše práce pokračovala na úspěšném projektu Kam až paměť sahá zahájeném
v roce 2012, který se snaží zdokumentovat historii obce podle vzpomínek doposud
žijících starousedlíků. V březnu proběhlo v CHD setkání na téma Zemědělství,
zvířata a příroda, kde se vzpomínalo na tehdejší prostředí zemědělsky orientované
obce a řemesla té doby. Zajímavým příspěvkem bylo i vystoupení chaberského
myslivce pana Antonína Matějky.
Pravidelně na jaře a na podzim již od roku
2011 probíhá odečet měřičů vlhkosti
v kostele a ve zvonici, které byly
nainstalovány v rámci mezinárodního projektu
Climate for Culture.
Od května do srpna probíhaly dny otevřených
dveří v kostele. Památka byla otevřena pro
širokou veřejnost s výkladem členů OSOP.
V druhé půlce dubna začala dlouho připravovaná generální oprava dvou
historických zvonů ve zvonici u kostela. Provedla ji specializovaná firma
BOROKO pana Rostislava Bouchala
z Brodku u Přerova, která opravené
a znovu zavěšené zvony předala do
užívání dne 10. května.
Zvlášť milé překvapení nám při této
příležitosti připravil chaberský občan pan
Josef Malý, který poskytl dar na celou
opravu. Panu Malému upřímně
děkujeme, daru si opravdu moc vážíme.
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Další květnovou událostí bylo slavnostní
otevření 1. etapy naučné stezky „Dolní
Chabry – Brána do pravěku Prahy“,
které se uskutečnilo v úterý 14. května za
účasti starosty obce a Základní školy
v Dolních Chabrech. Celý průběh natáčel
televizní štáb a odvysílala ČT1. Při té
příležitosti se po letech odmlky
slavnostně ozvaly nově opravené zvony.
V květnu se kostel tradičně připojil
k celostátní akci Noc kostelů a byl
zpřístupněn veřejnosti.
Při květnové Ekumenické bohoslužbě
za krajinu posloužil kostel opakovaně
jako výchozí bod k pouti a bohoslužbě
pořádané u Vltavy.
V sobotu 1. června se opět sešli chaberští
pamětníci tentokrát v hostinci U Míšků.
Setkání provázelo komentované promítání
obrazové dokumentace získané v projektu
„Kam až paměť sahá – Škola a školství
v Dolních Chabrech“. Ke 150-tému výročí
narození byl připomenut významný
chaberský rodák a patriot, autor knihy
o historii obce „Chabry – Čimice, jejich
minulost a další vývoj“, pan Karel Dvořák.

V sobotu 14. září se jako součást Dnů
Evropského dědictví uskutečnila pro
návštěvníky kostela odborná prezentace
výsledků archeologického průzkumu kostela,
na kterou zvalo návštěvníky slavnostní
zvonění kostelních zvonů.
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V Knorově statku pak byla instalována
výstava zaměřená k historii školy
a školství jak v Dolních Chabrech, tak
i bývalého
okresu
Karlínského.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet sezení ve
starých školních „škamnách“, okusit
klečení na hrachu či polínkách, podívat
na staré školní kroniky a další historické
dokumenty, včetně starých učebnic
a vysvědčení. Součástí byla i výstava
uměleckých fotografií zvonů pořízených
panem Milanem Pavýzou, a dále video
prezentace
o
historii
zvonů
a provedených
opravách.
Dříve
narozené návštěvníky zaujalo video
sestavené ze starých fotografií,
shromážděných k historii školy a školství
v Dolních Chabrech, které v řadě
případů zachycovaly jejich mladá léta.
Ke zpestření programu přispěla i žačka
sedmé třídy Terezka Balonová, která
zahrála a zazpívala píseň „Chaberské
zvony“, kterou sama složila na text
Martiny Mrňavé. Z rukou starosty pana
Miroslava Maliny převzali poděkování
a drobné ocenění za dlouholeté
a obětavé
působení
v chaberském
školství paní Marie Ševčíková, Vlasta
Ziková a pan Dalibor Uttl. Došlo i na
vyhodnocení fotosoutěže o nejlepší
fotografie „Chabry i v krajině“, vyhlášené OSOP v roce 2012. Autory vítězných
snímků v jednotlivých kategoriích jsou Jaroslav Havránek, Jitka Jíchová a Angelika
Kianek.
V sobotu 12. října se uskutečnilo další setkání pamětníků a chaberských občanů v
hostinci U Míšků. Návštěvníci shlédli videopořad sestavený z obrazové
dokumentace získané na téma „Kam až paměť sahá – Školy a školství v
Dolních Chabrech“. Dalším bodem programu bylo video sestavené z uměleckých
3

fotografií pana Milana Pavýzy, dokumentující opravy chaberských zvonů. Součástí
promítání bylo i krátké video z fotografií, popisující historii, technické parametry
a provedené opravy chaberských zvonů. Setkání se zúčastnilo asi 40 návštěvníků.
Dne 19. října navštívila kostel skupinka turistů z irského Dublinu, kterým pan
Stanislav Vyšín připravil přednášku o historii kostela i celých Chaber. Návštěvu
zakončili tichým rozjímáním.
24. října navštívilo naší památku sdružení „Život 90“, které poskytlo dar na
pomoc kostelu.
Poslední návštěva naší památky v roce
2013 proběhla v listopadu. Byli jimi mladí
lidé z „Hnutí Brontosaurus“, kteří
nabídli pomoc s opravami kostela.

V sobotu 7. prosince se uskutečnilo předvánoční setkání „Chaberská zima jako
od Lady“, k jehož zdaru přispělo i samo nebe, které seslalo v dopoledních
hodinách pěknou chumelenici a porci
sněhu. Celodenní program zahájený
vyzváněním zvonů probíhal v kostele
i Knorově statku. Součástí programu ve
slavnostně
vyzdobeném
kostele
s jesličkami byla adventní vystoupení
žáků školy, odpolední program pak
zakončilo vystoupení souboru Camera
Chabra Missa brevis.
Výstavka v Knorově statku připomněla
osobnost a dílo Josefa Lady, vánoční
výzdobu a zvyky staročeských Vánoc,
představila Chaberský betlém. Pro děti
bylo se školní družinou připraveno
zdobení perníčků, sádrových ozdob
a vánočních zvonků.
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Na nádvoří statku byl zorganizován malý jarmark
a připraveno občerstvení pro účastníky.

Pomoc památkám, žádosti o granty
Na jaře a na podzim 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 druhé půlce dubna započala dlouho připravovaná oprava kostelních zvonů,
kterou provedla firma Boroko z Brodku u Přerova, a která vyvrcholila 10. května
zavěšením opravených zvonů do zvonice.
V srpnu proběhla seznamovací schůzka s panem Ing. Arch. Dlabalem, novým
stavebním technikem Arcibiskupství pražského.
Počátkem listopadu se uskutečnila na Arcibiskupství schůzka s Ing. Arch.
Dlabalem zaměřená na plán opravy kostela a přípravu žádosti na grant z fondu
Magistrátu hl. m. Prahy.
V listopadu podal vlastník kostela církev zastoupená Ing. Arch. Dlabalem žádost
o grant z fondu Magistrátu hl. m. Prahy na průzkum statiky kostela, dokončení
oprav krovů a zasypání podzemí kostela podle doporučení památkářů.
Sdružení podalo ještě žádost o grant ČEZ na pokračování výstavby naučné
stezky, bohužel bez úspěchu.
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Akce pořádané případně spolupořádané OSOP
v roce 2013
13. března
20. dubna
4. května
10. května
14. května
24. května
25. května
1. června
1. června
6. července
2. srpna
3. srpna
14. září
12. října

19. října
24. října
8. listopadu
24. listopadu
30. listopadu
7. prosince

„Kam až paměť sahá - Zemědělství, zvířata a příroda“ – pracovní
setkání pamětníků nad starými fotografiemi v CHD
Mezinárodní projekt Climate for Culture, odečet měřičů vlhkosti v
kostele
Den otevřených dveří kostela
Dokončení generální opravy a zavěšení opravených zvonů ve
zvonici
Slavnostní otevření 1. etapy naučné stezky „Dolní Chabry – Brána
do pravěku Prahy“ za přítomnosti televize ČT1
Noc kostelů - kostel zapojen do celostátní akce zpřístupnění kostelů
Ekumenická bohoslužba za krajinu – zahájení akce v kostele, jako
výchozím bodu k pouti a bohoslužbě pořádané u Vltavy
„Kam až paměť sahá – Školství a škola v Chabrech“ - Setkání
pamětníků v hostinci U Míšků, spojené s promítáním
Den otevřených dveří kostela
Den otevřených dveří kostela
Seznamovací schůzka s Ing. Arch. Dlabalem z Arcibiskupství
pražského
Den otevřených dveří kostela
Dny Evropského dědictví – celostátní akce
„Kam až paměť sahá – Ohlédnutí za zahájením oslav počátků
školství v Chabrech, Povídání o chaberských zvonech a jejich
opravě“ - Setkání pamětníků v hostinci U Míšků, spojené
s promítáním
Kostel navštívila skupina turistů z Irského Dublinu
Kostel navštívilo sdružení „Život 90“, poskytli dar kostelu
Schůzka na Arcibiskupství s Ing. Arch. Dlabalem – plán na opravy
kostela
Kostel navštívilo „Hnutí Brontosaurus“, nabídli pomoc s opravami
Vlastník kostela církev zastoupená Ing. Arch. Dlabalem žádá o grant
z fondu Magistrátu hl. m. Prahy na průzkum statiky kostela,
dokončení opravy krovů a zasypání podzemí kostela
„Chaberská zima jako od Lady“ – předvánoční setkání ve spolupráci
se základní školou, otevřen kostel a Knorův statek
OSOP podává žádost o grant na ČEZ – pokračování naučné stezky
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Stručný přehled hospodaření sdružení v roce 2013
Příjmy

Příjmy
Výdaje

Položky
Zůstatek na běžném účtu ke konci roku 2012
Zůstatek v pokladně ke konci roku 2012
Příspěvek na činnost sdružení od MČ Dolní Chabry
Příspěvek na uspořádání EHD od MČ Dolní Chabry
Členské příspěvky
Prodej propagačních materiálů, brožur a suvenýrů
Dobrovolné příspěvky návštěvníků na akcích sdružení
Finanční dary od sponzorů
Sponzorský dar pana Malého na opravu zvonů
Příjmy z grantů
Úroky z prostředků uložených na běžném účtu
celkem

Kč
89 822,86
2432,00
15 000,00
2 939,00
850,00
13 230,00
9 612,00
4 550,00
38 357,00
0,00
100,13
176 892,99

Spotřební materiál - kancelářské potřeby, tiskárna,
tonery
Reprezentace - drobné pohoštění pro návštěvníky akcí
Služby - kopírování, tisky, vedení účetnictví,
internetová doména, údržba software
Služby - oprava kostelních zvonů
Akce pro veřejnost - materiál na dílničky pro děti,
výtvarné potřeby, drobné dárky, květiny
Ostatní pokuty a penále

9 479,00
284,70
5 060,00
38 357,00
7 701,00
0,00

Výdaje
Zůstatek

Bankovní a správní poplatky
Odpisy DDHM
Daňové odvody
celkem
účetní celkem (příjmy celkem - výdaje celkem)

1 485,00
0,00
0,00
62 366,70
114 526,29

Zůstatek

Zůstatek na běžném účtu ke konci roku 2013
Zůstatek v pokladně ke konci roku 2013
skutečný celkem

111 506,29
3 020,00
114 526,29
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Rámcový plán činnosti na rok 2014
Naším prvořadým zájmem je pomoc kostelu s opravami, společně s Arcibiskupstvím
pražským. Nejdůležitější je dokončení oprav krovů a špatné statiky kostela. Havarijní
je také prasklá ohradní zeď okolo celého objektu. Dalším krokem bude zasypání
podzemí kostela. Vše bude záležet hlavně na získání grantů Magistrátu hl. m. Prahy,
podaných r. 2013.
Budeme opětovně žádat grant na opravu varhan a naučnou stezku v obci. Zajistíme
opravu kostelních lavic nebo aspoň jejich nátěr proti dřevokaznému hmyzu.
Otvíráním kostela pro veřejnost laickou i odbornou přispějeme k jeho zviditelnění,
stejně tak plánujeme zviditelnit památky v mediích. Připravíme další dva obrázky do
zvoničky na Hrušovanském náměstí. Nepřestáváme shromažďovat historické
materiály o obci.
Pokračujeme v přípravě tabulí naučné stezky „Dolní Chabry - Brána do pravěku
Prahy“.
Pokračujeme v článcích do Zpravodaje k výročí chaberské školy (společně se
školou).
Plán akcí OSOP pro veřejnost:
- Pokračování projektu pro pamětníky „Kam až paměť sahá“ (27.března, a říjen);
- Připojit se k celostátní akci „Noc kostelů“ (23. května 2014);
- Připojit se k akci „Ekumenická bohoslužba za krajinu“ (květen);
- Uspořádat koncert k svátku Stětí sv. Jana Křtitele (31. srpna);
- Připravit program pro zviditelnění kostela při EHD (13. září);
- Vánoční adventní setkání (6. prosince);
- Dny otevřených dveří v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, budou probíhat vždy první
sobotu v měsíci od 13 do 17 hodin: od dubna do listopadu.
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 2013
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.
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Chaberské zvony
Text: Martina Mrňavá
Hudba: Tereza Balonová

Na pahorku v Dolních Chabrech stojí krásný chrám,
velmi starou má svou pamět, ta promlouvá k nám,
skrze zdi a skrze malby, skrze stavby v podzemí
a přes zvony, co zní ze zvonice dřevěný.
Refrén:
Slyšíme bell, bell, bell, bellmanovské zvony znějí
well, well, well, velmi krásně ony – jak snění,
do odlitků s reliéfem tluče srdce zvon,
svatý Jan Křtitel je sám jejich patron.
Zvony byly v ohrožení několikrát však,
za války první se prý díky Bohu voják splet
a místo zvonů velkých umíráček sňal,
díky té mýlce vtipné znějí zvony dál.
Refrén:
Slyšíme bell, bell, bell, bellmanovské zvony znějí...
Za války druhé opět přišel kříž,
němečtí vojáci odvezli naše zvony pryč,
dříve než je zničili a ve zbraně odlili,
naštěstí byl války konec a zvony se domů vrátily.
Refrén:
Slyšíme bell, bell, bell, bellmanovské zvony znějí...
Poslední velkou ránou byla vichřice,
rozmetala zvonici, padla zvonová stolice,
naštěstí při pádu nepuknul ani jeden zvon,
to je jistě ochránil náš chaberský patron.
Refrén:
Slyšíme bell, bell, bell, bellmanovské zvony znějí...

