Zpráva
o činnosti
v roce 2020
Občanské sdružení
na ochranu památek
v Dolních Chabrech, z. s.
www.osop-chabry.cz
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Prach jsi a v prach se obrátíš.
Gn 3,19b

Ekologická sekce České křesťanské akademie
ve spolupráci s občanskými sdruženími
a s městskou částí Praha-Suchdol

Vás srdečně zvou
na třináctou

Ekumenickou
bohoslužbu
za krajinu

v sobotu 23. května 2020
2019 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 evangelický farář Pavel Ruml.
Účast přislíbili duchovní z dalších církví.

Po bohoslužbě (cca 16.45)
uvede uvede Doc. Aleš Hanč z České zemědělské univerzity
besedu na téma Třídím odpad – stačí to?
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

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s. (OSOP)
Nezisková organizace založena roku 2007, se zaměřením na péči a ochranu kulturního
dědictví obce Dolní Chabry

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 obci v médiích (ČT, rozhlas, tištěná média...)
- za zisky z akcí a z darů občanů necháváme opravovat kostel a jeho vybavení

Podařilo se v roce 2020

Po dlouhých letech jednání s církví byla podána žádost o grant na opravy havarijního stavu zdi kostela. Na podzim roku 2020, po získání grantu z Magistrátu hl. m.
Prahy v hodnotě 290 000 Kč, začala rekonstrukce dvou částí problémových partií
ohradní zdi. OSOP přispělo ze svého konta 50 000 Kč.
V červnu byla vydaná nová publikace autorek Jany Snížkové a Martiny Mrňavé
nazvaná „Dolní Chabry – pamětihodnosti a usedlosti na starých fotografiích“.

OSOP v roce 2020

Téměř celým rokem nás provázela pandemie covidu-19. Většina našich akcí byla
uskutečněna s omezeními a bezpečnostními opatřeními, některé koncerty uvnitř
kostela byly zrušeny. Jarní zákazy vycházení však přispěly k dokončení dlouho připravované publikace s fotografiemi. Podklady a staré snímky jsme sbírali a ukládali od
našeho založení. Vydání knihy se podařilo díky sponzorům: MČ Praha-Dolní Chabry
a panu Miloši Křečkovi. Výtěžek z prodeje knih jde na opravy areálu kostela.
Také v letošním roce se pokračuje v plánování a žádostech o granty na záchranu
chaberského areálu kostela. Vše iniciujeme společně s církví, administrátorem farnosti Mgr. Jaromírem Odrobiňákem, stavebním technikem Ing. arch. Davidem Dlabalem a zkušenými odborníky - statikem Ing. Janem Zimou a Ing. Arch. Zdeňkem
Žilkou. Vzhledem k pandemii budou granty bohužel poníženy. S obcí plánujeme
možnosti zajištění dalších financí.
Již několik let poukazujeme na neprůchodný odtok z okapů, voda se dostává do podloží kostela a nepřispívá ke stavu stavby! Dále žádáme o odstranění oltářního stolce ze
zvonice, který je napaden dřevokazným hmyzem. Je třeba rychle jednat!
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Akce pořádané nebo spolupořádané OSOP v roce 2020
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8. leden

Natáčení stavu kostela do pořadu Z Metropole pro ČT1

12. únor

Výroční členská schůze OSOP

13. únor

Přednáška v ZŠ na téma pravěk a Eduard Štorch v Dolních Chabrech

březen

Podání žádosti o grant - Život umělce k akci EHD (nepodpořeno)

12. květen

Natáčení pořadu Z Metropole o chaberském školství

23. květen

Ekumenická bohoslužba za krajinu

28. květen

Natáčení ČT v areálu kostela k pořadu o bitvě na Bílé Hoře

12. červen

Noc kostelů - přednáška Martiny Mrňavé o historii kostela

19. červen

Svatojánské slavnosti - Křest knihy o Dolních Chabrech

19. srpen

Uvedení nové knihy v RoSe a přednáška o obci

30. srpen

Zrušený koncert Sboru hudby - Moja duša nespi

5. září

Přednáška v kostele pro cestovní kancelář ARS Viva

19. září

Dny evropského dědictví

listopad

Brigády v areálu kostela

5. prosinec

Výzdoba a osvětlení brány kostela

13. prosinec

Slavnost v Adventu

NATÁČENÍ ČT1 DOKUMENT O STAVU KOSTELA DO POŘADU Z METROPOLE
Pomocnou ruku k záchraně kostela v Dolních Chabrech nabídla 8. ledna televize ČT1
pořadem Z metropole s redaktorem Petrem Sojkou. Pořad byl zaměřen na zviditelnění
havarijního stavu kostela a jeho ohradní zdi. Přítomni byli - architekt projektu oprav kostela Zdeněk Žilka, starostka obce Barbora Floriánová, pánové z arcibiskupství Vladimír
Kelnar a David Dlabal, za OSOP - Jana Snížková a Martina Mrňavá. Nejstarší pamětihodnosti v Chabrech se tak dostalo patřičné pozornosti. Odvysílání pořadu pomohlo při
zasedání grantové komise Magistrátu hl. m. Prahy.
PŘEDNÁŠKA V MÍSTNÍ ZŠ O PRAVĚKU A EDUARDU ŠTORCHOVI
Do 4. třídy místní ZŠ byla pozvána Martina Mrňavá na hodinu dějepisu, aby povyprávěla dětem o pravěkých nálezech Dolních Chaber a osobnosti Eduarda Štorcha.
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA ZA KRAJINU
23. května proběhla pouť na Ekumenickou bohoslužba za krajinu, která tradičně začínala v kostele, který jsme poutníkům otevřeli a poskytli přednášku o jeho historii.
SVATOJÁNSKÝ VEČER
19. června probíhal u kostela Svatojánský večer, při kterém byla uvedena nová kniha
o Dolních Chabrech. Během nejdelšího dne roku se také ochutnávaly bylinné produkty a další připravené dobroty. Slavnostní podvečer zakončilo v kostele České kytarové
duo. Na nevšední akci se podařilo prodat 93 výtisků nové knihy. Výtěžek je určen na
opravy kostela a na konto oprav tak doputovalo hned první den prodeje 32 550 Kč.
SCHŮZKA S NOVOU STAROSTKOU - KATEŘINOU ŠILHOVOU ŠAFRÁNKOVOU
30. června byla na úřadě MČ Praha-Dolní Chabry uskutečněna schůzka s nově zvolenou
starostkou Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou. Za OSOP byly přítomny předsedkyně
Jana Snížková a jednatelka Martina Mrňavá. Paní starostku jsme seznámily s chodem
a dalšími záměry spolku.
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ARCHEOLOGICKÉ SONDY U ZDI KOSTELA
Archeologické sondy u kostela byly provedeny v měsíci červenci archeology
z NPÚ Praha. Důvodem výzkumu bylo zjistit charakter a způsob založení ohradní
zdi v místech, kde dojde k její opravě. V sondách byly objeveny zajímavosti jako
hrobová jáma vně hřbitovní zdi s kostrou muže a novorozeněte, též starší fáze
ohradní zdi a základy blíže neurčené stavby (domněnka o bývalé faře).
NÁVŠTĚVA KOSTELA CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ ARS VIVA
Do kostela zavítala 5. září s cestovní kanceláří ARS VIVA početná skupina turistů. Výprava zde v rámci cesty po románských kostelích končila své putování. Přednášky se za
OSOP ujala Martina Mrňavá.
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Dny evropského dědictví 19. září probíhaly za zpřísněných hygienických podmínek a nařízení kvůli pandemii covidu. Přesto byla atmosféra celého dne radostná a též bojovná,
jelikož téma bylo zaměřené na milovníky středověkých radovánek, her i bojů. Program
si užívaly všechny věkové kategorie a návštěvníci přicházeli z různých koutů Prahy. Odborné přednášky připravili archeologové PhDr. Zdeněk Dragoun a PhDr. Michal Tryml.
NATÁČENÍ POHÁDKY PRO ČESKOU TELEVIZI
Štáb České televize využil prostředí chaberského kostela pro pohádku „Loupežnická
balada“. Premiéra pohádky byla odvysílána na ČT2 ve vánočním čase. Produkce filmu
přispěla na chaberský kostel částkou 2 000 Kč.
OD 20. ŘÍJNA DO 20. LISTOPADU PROBÍHALA REKONSTRUKCE OHRADNÍ ZDI
Během jednoho měsíce se uskutečnila oprava dvou úseků ohradní zdi kostela, které
byly v havarijním stavu. Na projektu se podílel Ing. arch. Zdeněk Žilka a statik Ing. Jan
Zima, práce prováděla chaberská firma FF- projekty a stavby. Z navržené současné opravy celé ohradní zdi byla s ohledem na omezené finanční prostředky (nedostačující výši
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grantu) realizována pouze první etapa, oprava dvou nejvíce narušených částí, východně a západně od zvonice. Dvě části zdi byly vybourány a nově vyzděny, při tom bylo
zjištěno, že zeď v těchto místech byla velmi mělce založena, okolo 30 cm, což je jedna
z příčin poruch. Pod ubouranou zdí se nalezlo torzo staršího kamenného základu, který dál pokračoval jižním směrem mimo areál kostela. Obdobný starší základ křižující
ohradní zeď byl objeven i západně od zvonice, na okraji bourané části. Možná se jedná
o pozůstatek někdejší fary, zaniklé během husitských bouří. Nová zeď měla být vyzděna
z očištěného kamene z bourané zdi. Použitelného kamene po rozebrání zdi moc nezbylo a tak větší část musela být vyzděna z kamene náhradního. Jako nejvhodnější byl
vybrán odolný spilit z blízkého lomu u Odolený Vody. Původní kámen se použil hlavně
pro vyzdění lícových partií zdi. Po sejmutí omítek a ubourání projektem určených částí
zdi bylo zjištěno, že úsek západně vedle zvonice, který měl být původně ponechán, je
rovněž ve velmi špatném stavu. Zeď je zde roztržena uvnitř hmoty téměř na celou svou
výšku. Venkovní strana již byla v minulosti opravována, ale vysprávka nemá kvalitní vazbu
a je od vnitřku zdi odtržena, vypadávají z ní kameny a časem by se jistě zřítila celá. Tento
úsek tedy bude nutno v další etapě oprav rovněž vybourat a nově vyzdít. Koruna zdi byla
provizorně zakryta lepenkou, aby do ní přes zimu nezatékalo. I když oprava celé ohradní
zdi ještě zdaleka není u konce, oprava této části odstranila hrozbu větší havárie a výrazně zvýšila bezpečnost prostranství pod ohradní zdí. Na spoluúčast grantu jsme přispěli
z konta OSOP 50 000 Kč, stejnou částkou přispěla též MČ Dolní Chabry. Opravy budou
pokračovat za předpokladu, že bude získán další grant a peníze na jeho spoluúčast.
SLAVNOST V ADVENTU
V letošním roce bylo velmi náročné uskutečnit předvánoční setkání u kostela s jarmarkem.
Slavnost se podařilo zrealizovat 13. prosince a jen za omezených podmínek. Kostel zůstal
uzavřen, všechny potraviny byly zabaleny do celofánových sáčků, nápoje se prodávaly
v lahvích „na doma“, lidé byli v rouškách. I přes tato opatření návštěvníci přicházeli
a užívali si nejhezčí svátky roku. Výtěžek z akce, téměř 24 000 Kč, jsme uložili na konto
oprav kostela.
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Stručný přehled hospodaření Sdružení v roce 2020

Stručný přehled hospodaření OSOP v roce 2020
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 V KOSTELE PRO ROK 2021

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

Duben - květen

Jarní brigáda
otevřených
dveříkostela
kostela
DnyDny
otevřených
dveří

Duben - květen

Duben - květen

Květen
- červen
Květen
- červen

Komentované vycházky po obci okolí

Květen - červen

Prohlídky kostela pro ZŠ Dolní Chabry
Komentované
vycházky
poDolní
obciChabry
a okolí
Prohlídky kostela
pro ZŠ

Květen
Sobota
22. květen

Ekumenická
bohoslužba
zakrajinu
krajinu
Ekumenická
bohoslužba za

Pátek 18. červen 19 h

Svatojánské slavnosti

Svatojánské slavnosti

Pátek 18. červen 19 h

Koncert Sboru hudby “Moja duša nespi”

Neděle 29. srpen 19 h

EHD Sboru
– Dny evropského
Koncert
hudby ke dědictví
svátku Stětí
sv. Jana
Křtitele
“Moja
duša
nespi”
Podzimní brigáda

Sobota
18. září 10 - 17 h
Srpen
Říjen - listopad

Sobota
18. září 10 - 17 h
Říjen
- listopad
Sobota 4. prosinec 14 - 18 h

Říjen - listopad

EHDDny
– Dny
evropského
dědictví
otevřených
dveří kostela
Celostátní téma: “Památky pro všechny”
Adventní setkání a jarmark u kostela

Podzimní brigáda
Dny otevřených dveří kostela

Po celý rok pro skupiny zájemců prohlídky kostela s výkladem, vstupné 30 Kč
Prosinec
Adventní setkání a jarmark u kostela
Vstupné a výnosy z akcí jsou určeny na opravy kostela

Po celý rok pro skupiny zájemců prohlídky kostela s výkladem, vstupné 30 Kč
Vstupné a výnos 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

2020 - Opravu okapu za zvonicí kostela na vlastní náklady provedl Luděk Brož - člen OSOP
2020 - Rekonstrukce ohradní zdi (grant Magistrátu hl. m. P a Ministerstva kultury), OSOP přispělo 50 000 Kč
2019 - Barokní obraz „Stětí sv. Jana Křtitele” zrestaurován Ak. mal. M. Slavíkem - náklady 15 000 Kč

2018 - Obraz „Křest Ježíše Krista” zrestaurován Ak. mal. 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 - 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 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.)
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Dny evropského dědictví 2020

Dolní Chabry

PÁTEK

17:30 uvedení
nové knihy o historii
Dolních Chaber

od 17:00

Ochutnávka čajů
ze svatojánských bylin

19. 6.

19:00 koncert
České kytarové duo

SVATOJÁNSKÝ
VEČER

Jana a Petr Bierhanzlovi
A. Vivaldi, E. Granados,
A. Mozart, flamenco...
Doporučené vstupné
na koncert 100 Kč

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Dolní Chabry, Bílenecké náměstí

Sobota 19. 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

Přednáška s archeology - M. Tryml, Z. Dragoun
“Odhalení tří starších staveb pod kostelem”

10 hod.

10 - 17 hod. Spirála DDM Praha 8 - Deskové hry, hlavolamy
12 - 17 hod. Hrátky s hlínou - Keramická dílna P. Kurkové
13 - 17 hod. Skupina historického šermu ARTUS BOHEMIA
Ukázky zbraní a zbroje z období středověku
Ražba mincí, lukostřelba a další hrátky pro děti

Pořádá Občanské sdružení na ochranu památek
v Dolních Chabrech, z. s., www.osop-chabry.cz

15 - 17 hod. CONSORT HELVETICUS
“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

PF 2021

Děkujeme Vám za důvěru a podporu. Těšíme se na další spolupráci.
Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s.

www.osop-chabry.cz
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!

Havarijní
statika
kostela
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Děkujeme
za podporu
a spolupráci

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s.
Doksanská 23/13, 184 00 Praha-Dolní Chabry
IČ: 22694277, Bankovní spojení: 220920052/0300 (ČSOB)
www.osop-chabry.cz, osop@osop-chabry.cz
https://www.facebook.com/groups/909303295769782
Výroční zprávu pro rok 2020 připravily:
J. Snížková, M. Mrňavá, P. Zimová
Obrazová dokumentace: Fotografie
a další materiály pocházejí z archivu OSOP

