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Občanské sdružení
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Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil
Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: “Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.” (Matouš 3/16-17)
Podaří se nám společně zachránit starý obraz s patronem kostela?

Křest Krista Janem Kř�telem v Jordánu
Joseph Hamann, 1840 (?)
Kostel Stě� sv. Jana Kř�tele v Dolních Chabrech

Děkujeme za pomoc!

Předpokládané náklady na restaurování obrazu a rámu činí 65 000,- Kč

Bankovní spojení: 220920052/0300
Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s, www.osop-chabry.cz

Úvodní slovo
Ohlédnutí za 10 lety našeho snažení
13. prosince 2017 jsme oslavili 10 let od založení našeho Sdružení. Důvodem
vzniku byl špatný stav nejstarší kulturní památky v obci, kostela Stětí sv. Jana
Křtitele, který svou významnou architekturou a důležitostí historickou vypovídá
také o počátcích naší obce. Před 10 lety jsme však zdaleka netušili, jak náročná
bude naše cesta a co všechno nás na ní bude čekat.
Po založení Občanského sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech
bylo zapotřebí kostel a tím i celou obec zviditelnit. Připravovali jsme naučné materiály o historii vzácné památky a začali kostel otevírat při celostátních kulturních akcích a dnech otevřených dveří. Pamětihodnost se dostala
do veřejných médií, začala být hojně navštěvována širokou laickou i odbornou
veřejností. Akce pro veřejnost jsme propojili také s druhou kulturní památkou,
barokním Knorovým statkem.
S finanční podporou samotných občanů a ve spolupráci s církví byly zahájeny
první záchranné práce a opravy kostela. Nejprve došlo k doplnění chybějících
okapů a opravě zničených dveří. Z grantových prostředků bylo v dalších letech
financováno odstranění betonového ochozu okolo kostela. Restaurováním
prošly původní zvony ve zvonici a varhany. V lodi kostela bylo instalováno nové
osvětlení. Církev (vlastník kostela) získala prostředky na zrestaurování středověké malby v apsidě kostela, byla opravena střecha, krovy i podlaha půdy.
Do příštích let je naplánováno urychleně řešit špatnou statiku kostela
a ohradní zdi.
Také další historické stavby v obci neušly péči Sdružení. Například zvonička
na Hrušovanském náměstí byla osazena obrazy svatých a andělů, prostranství
před ní bylo zkrášleno růžemi.
Se záměrem nezapomenout na nejstarší historii obce jsme organizovali setkávání s pamětníky, vyhledávali historické dokumenty v archivech a muzeích,
mapovali archeologické průzkumy v obci a okolí. Z takto nashromážděných
materiálů se podařilo společně s MČ Praha - Dolní Chabry postavit 16 tabulí
naučné stezky nazvané Dolní Chabry - Brána do pravěku Prahy. Ve spolupráci
s odborníky jsme uskutečnili několik výstav a přednáškových cyklů. Na přelomu roku 2016-17 byla uspořádána velká výstava o době ledové v Dolních
Chabrech.
Za celých 10 let snažení bych ráda poděkovala všem lidem i organizacím,
kteří se na naší cestě podíleli. Bez jejich pomoci a dobré vůle bychom nedokázali projekty realizovat. Přestože je před námi ještě hodně úkolů a plánů,
troufám si s radostí říci, že se nám daří oživovat místa dávného společenského
dění, aby neupadala v zapomnění.
Jana Snížková
předsedkyně OSOP, z. s.

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s.
(OSOP) je nezisková organizace zaměřená na péči a ochranu kulturního dědictví
obce. Bylo založeno v roce 2007.

Naše činnost:

- chráníme a pečujeme o památky obce
- vydáváme publikace a propagační předměty
- pořádáme přednášky a vzdělávací programy
- vytváříme naučnou stezku v Dolních Chabrech
- 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

Akce pořádané nebo spolupořádané v roce 2017
4. 11. 2016 - 22. 2. 2017

Výstava „Doba ledová nejen v Dolních Chabrech“ KC CHD

21. leden

Zimní vycházka z Ládví až do Chaber

15. únor

Přednáška „Archeologické nálezy za chaberským dvorem“

30. březen

Vysázení růží u zvoničky

duben

Natáčení v Dolních Chabrech pro ČT 1 - Z METROPOLE

27. květen

Ekumenická bohoslužba za krajinu

28. května

Májový koncert s Vocalikou

2. září

Koncert chaberských mistrů

16. září

Dny evropského dědictví v Chabrech

13. říjen

Návštěva Národního muzea

19. říjen

Prohlídka půdy kostela s PhDr. Z. Dragounem a PhDr. M. Trymlem

7. listopad

Kontrolní šetření areálu kostela s odborníky, obcí a členy OSOP

16. prosinec

Slavnost 350 let od znovuvzkříšení kostela po třicetileté válce

květen - listopad

„Dny otevřených dveří kostela“ vždy každou první sobotu v
měsíci od května do listopadu

DOBA LEDOVÁ V DOLNÍCH CHABRECH
Ojedinělá výstava pořádaná ve spolupráci s Národním muzeem se uskutečnila
v Kulturním centru Chaberského dvora od 4. 11. 2016 a byla prodloužena
až do 22. 2. 2017.Výstava poodhalila tajemství nejstarší historie míst, ve kterých
žijeme a přiblížila období, kdy se teprve utvářela krajina - dobu ledovou na samém
konci starších čtvrtohor. V cihelnách na území Prahy 8 byly v průběhu let objevovány pozůstatky zvířat – kosti, zuby a největší skvosty mamutů, jejich kly. Tyto
pozoruhodné nálezy, uložené ve sbírkách Národního muzea, nám byly zapůjčeny
do expozice, stejně jako kamenné industrie, které se nacházely na polích v okolí
Chaber. Vystavený zmenšený model neandertálského obydlí dotvořil představu
o životě pravěkých lidí, stejně jako malby malířky Kateřiny Langrové. Nedílnou
součástí výstavy byly rovněž naučné panely o Eduardu Štorchovi, který jako
první přiblížil pravěk nejmladším čtenářům. Výstava byla poutavě doplněna pracemi dětí z místní školy a Keramické kreativní dílny. Členové OSOP poskytovali návštěvníkům doprovod a výklad k výstavě. Nejčastěji tuto možnost využívaly
školy a školky z blízkého okolí. K naší radosti byla návštěvnost výstavy nad očekávání veliká a reakce návštěvníků pozitivní.
21. 1. 2017 - ZIMNÍ VYCHÁZKA Z LÁDVÍ AŽ DO CHABER
Ochránci přírody Prahy 8 - ZO ČSOP Křivatec a členové strakonické ZO ČSOP
pořádali zimní vycházku, na jejíž organizaci se spolupodílelo i naše Sdružení. Akce
začala u Ďáblické hvězdárny, procházela okolo menhiru, přes výstavu o době ledové v Chaberském dvoře a celý program byl zakončen v kostele Stětí sv. Jana
Křtitele. I přes arktické počasí a obsáhlý program se celá akce velmi vydařila.
15. 2. ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY ZA CHABERSKÝM DVOREM
Přednáška s názvem „Jaké stopy po sobě zanechali Germáni a Slované
v místech Hrušovanského náměstí?“ byla součástí výstavy o době ledové pořádané
v Kulturním centru Chaberského dvora. Přednášku i s ukázkami nálezů připravila
archeoložka Kateřina Levá ze spol. Labrys o.p.s.

VYSAZENÍ RŮŽÍ U ZVONIČKY
K 115. výročí postavení zvoničky na Hrušovanském náměstí jsme nechali v březnu
její předzahrádku osadit červenými růžemi. Péči malé stavbě věnovalo Sdružení již v minulosti, kdy jsme do jejích výklenků nechali vsadit obrazy. Keříky růží
tak dotvořily malebnost zvoničky uprostřed náměstí a zvelebily prostranství před
městským úřadem.
CHABRY V ZÁJMU MEDIÍ
V dubnu letošního roku se dostaly chaberské kulturní památky - Knorův statek
a kostel Stětí sv. Jana Křtitele do dvou pořadů ČT1 – Z METROPOLE. Podklady
pro vysílání pomohli připravit členové OSOP.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Také v letošním roce jsme pravidelně otevírali kostel pro veřejnost a to od měsíce
května do listopadu, každou první sobotu v měsíci.
MÁJOVÝ KONCERT S VOCALIKOU
28. května jsme Májovým koncertem pěveckého sboru Vocalica zahájili akci
na záchranu starého obrazu „Křest Ježíše Krista Janem Křtitelem“. Účinkující vystoupili bez nároku na honorář. Dobrovolné vstupné jsme uložili na konto OSOP
pro potřeby restaurování obrazu s rámem.
KONCERT CHABERSKÝCH MISTRŮ
2. září proběhl druhý koncert k záchraně obrazu „Křest Ježíše Krista Janem Křtitelem“. Chaberští hudebníci vystoupili bez nároku na honorář. Kromě vstupného,
které půjde na restaurování obrazu, lidé posílali za tímto účelem své příspěvky
také přímo na konto OSOP.
SOBOTA 16. ZÁŘÍ - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V CHABRECH
Téma EHD v letošním roce znělo „Památky a příroda“. Slavnosti jsme zahájili v kostele přednáškami předních odborníků Prof. Janem Roytem o vzácných malbách
a s PhDr. Zdeňkem Dragounem o archeologii kostela. Hlavním smyslem akce bylo

zviditelnění kulturní památky a upozornění na problémy vzácné stavby, především
její špatnou statiku.
V Knorově statku byl připraven program pro děti i dospělé se zaměřením na přírodu. Poučili jsme se o ekologii, chovu včel, poznávali jsme život ptáků a dalších zvířat v naší krajině. Pro děti bylo připraveno divadlo a dílničky, vše na téma zvířátka.
V kavárně Pod pavlačí jsme připravili k 10 letům trvání OSOP výstavu o pamětihodnostech chaberských, která pokračovala ještě další měsíc.
NÁVŠTĚVA NÁRODNÍHO MUZEA
13. října jsme měli jedinečnou možnost navštívit právě rekonstruované Národní
muzeum. Od střechy až po sklepení nás provázel hlavní architekt stavby Ing. arch.
Zdeněk Žilka. Muzeum se opravuje od července 2011 a mělo by být otevřené již
na podzim roku 2018.
PROHLÍDKA PŮDY KOSTELA
19. října jsme s archeology NPÚ PhDr. Zdeňkem Dragounem a PhDr. Michalem
Trymlem uskutečnili prohlídku podkroví v našem kostele. Smyslem bylo zmapovat
pozoruhodnosti podkroví pro připravovanou knihu o kostele. Dále jsme společně
naplánovali setkání s dalšími odborníky se zaměřením na špatnou statiku.
KONTROLNÍ ŠETŘENÍ AREÁLU KOSTELA
7. listopadu proběhlo kontrolní šetření stavu areálu kostela Stětí sv. Jana Křtitele
včetně ohradní zdi. O problémech statiky víme již dlouhá léta. Vlastník kostela,
církev, opravy stále odkládá a stav stavby opomíjí. Smyslem schůzky s odborníky
bylo více aktivovat církev a přimět ji, aby začala s přípravami projektu na opravy
a hlavně s žádostmi o granty. Statikem Janem Zimou a architektem Zdeňkem Žilkou
byl přednesen způsob použití nerezové výztuže do předem odhalených ložných
spár zdiva na vnitřním i venkovním líci kostela. Všechny práce budou s ohledem
na vzácné malby na stěnách kostela konzultovány s památkářem Ing. Josefem

Bambasem, který byl také přítomen. Za církev se schůzky zúčastnil stavební technik Ing. arch. David Dlabal, za OSOP Jana Snížková a Martina Mrňavá, za MČ Josef
Malý. Projednávány byly také dokončovací práce v kostele a to nové řešení podlahy
s prezentací románské patky. Z celého jednání byl připraven zápis. Věříme, že záchranné práce v areálu kostela půjdou podle plánu a začnou již v příštím roce 2018.
SLAVÍME 350 LET OD ZNOVUVZKŘÍŠENÍ KOSTELA
Chaberský kostel i s farou byl pleněn švédskými vojsky za třicetileté války, až zůstal
v troskách. 15. prosince 1667 nacházíme první zápis v archivu Pražského arcibiskupství, kdy chaberští sedláci společně se sousedy ďáblickými nechali kostel opravit.
16. prosince 2017 začala slavnost před kostelem vánočním jarmarkem. V podvečerních hodinách se uskutečnilo hudební vystoupení chaberských divadelních
ochotníků DIVOCH v režii Martiny Mrňavé se světelnou a zvukovou projekcí Milana
Pavýzy o přepadení chaberských sedláků švédskými vojáky u kostela. Program vyvrcholil předvánočním koncertem pod vedením sbormistra Richarda Hory a jeho
svěřenců, dětí ze ZUŠ z Českého Brodu a ZUŠ Bajkalská.
RESTAUROVÁNÍ STARÉHO OBRAZU
Po celý rok jsme se snažili získávat peníze na zrestaurování starého obrazu „Křest
Ježíše Krista Janem Křtitelem“. Rozpočet prací byl odhadnut na 65 000 Kč. Tato
částka se nám podařila do konce roku získat díky koncertům a z darů zaslaných
na konto našeho Sdružení. Již na začátku příštího roku začnou záchranné práce a
v červnu na Svatojánské slavnosti bychom obraz rádi nechali posvětit a pověsit na
důstojné místo kostela.
BRIGÁDY V KOSTELE
Také v letošním roce jsme přiložili ruku k dílu při péči o kostel a z hrobů a ohradní zdi
jsme odstranili přerostlý břečťan. Úklid zvonice s vyluxováním si vzal na starosti Stanislav
Vyšín. Rozpadlé zábradlí vedoucí do patra zvonice ke zvonům nově zhotovil Luděk Brož.

Stručný přehled hospodaření v roce 2016
Položky

Kč

Zůstatky

Příjmy 2017

Příjmy 2017

Výdaje 2017

Výdaje
Zůstatek
Zůstatek

Zůstatek na běžném účtu ke konci roku 2016
Zůstatek v pokladně ke konci roku 2016
Zůstatky celkem

67 570,17
2 838,00
70 408,17

Dar na činnost Osop od Úřadu MČ Dolní Chabry
Dar na pořádání EHD od Úřadu MČ Dolní Chabry
Dar na pořádání Slavnosti u kostela od Úřadu MČ Dolní Chabry
Dar na přípravu brožury od Úřadu MČ Dolní Chabry
Členské příspěvky
Prodej propagačních materiálů, brožur na akcích
Dobrovolné příspěvky návštěvníků na akcích
Vstupné a dílničky na akcích
Úroky z příjmů
Dary na restaurování obrazu
celkem

20 000,00
10 000,00
8 000,00
3 000,00
600,00

Náklady na pořádání akcí
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
Odvod daně
Celkem
Zůstatek na běžném účtu ke konci roku 2017
Zůstatek v pokladně ke konci roku 2017
skutečný celkem

9 545,00
31 278,00
8 320,00
85,52
64 919,00
155 747,52

14 878,00
26 866,00
8 671,00
7 120,00
900,00
2 000,00
2 000,00
1 602,00
0,00
64 037,00
158 920,69
3 198,00
162 118,69

Připravujeme tyto programy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. a 9. březen - Veletrh Památky
duben - Setkání pamětníků
24. duben - Koncert Nadačního fondu Onkologie pro 21.století
květen - Ekumenická bohoslužba za krajinu
24. červen - Svatojánské slavnosti - koncert
1. září - Svátek Stětí sv. Jana Křtitele - koncert
15. září - Dny evropského dědictví
8. prosinec - Vánoční slavnosti a jarmark u kostela
květen až listopad - Dny otevřených dveří kostela vždy první
sobotu v měsíci od 13 do 17 hod.
celoročně brigády a komentované vycházky pro veřejnost

V září roku 2017
nás navždy opustil
dlouholetý člen Sdružení,
který patřil do rodiny
starého chaberského
rodu Stejskalů, pan Miroslav.
S úctou vzpomínáme.

Zpráva o činnosti v roce 2017
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 Sdružení
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Děkujeme Vám za podporu a spolupráci!

Naši
partneři:

Děkujeme Vám
za podporu
a spolupráci!

