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Občanské sdružení na ochranu
památek v Dolních Chabrech

◄ Dny evropského dědictví

Příběh skrytý pod podlahou ►

◄ Přírodovědně vlastivědná vycházka
na ekumenickou bohoslužbu za krajinu

Vánoční setkání sousedů ►

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních
Chabrech
Naše obec Dolní Chabry vzkvétá a rozrůstá se, někdy dokonce až příliš, a na kulturní
a historické dědictví a kořeny obce bylo zapomínáno.
Z tohoto důvodu jsme se v roce 2007
rozhodli založit Občanské sdružení na ochranu
památek v Dolních Chabrech. Hlavním
posláním je zachovávat paměť naší obce,
pečovat o její historické dědictví, posilovat
povědomí o její historii, nejen mezi místními
obyvateli, ale i širokou veřejností. Zejména
se snažíme aktivovat vztah k památkám
u mladé generace. Od vzniku sdružení
se nám podařilo zalarmovat a rozpohybovat
orgány, v jejichž kompetenci je havarijní stav
památek napravovat. U nás je to především
neutěšený stav chaberského kostela, který
je nejvýznamnější památkou obce, ale patří
i k nejvýznamnějším raně středověkým
stavbám na území Českých zemí.
Po 40 ti letech uzavření chaberské památky – kostela Stětí sv. Jana Křtitele, ji bylo
třeba dostat opět do povědomí jak laické, tak odborné veřejnosti. To se skutečně podařilo
a akce jako jsou například Dny historických staveb a Dny evropského dědictví, přilákaly
se svými přednáškami historiků, naučným a zábavným programem pro nejmenší, téměř
vždy, a to za jeden jediný den, okolo 5oo až 750 návštěvníků ze širokého okolí. Brány
kostela byly však pro lid otevřeny i k možnosti rozímání o vánočních a velikonočních
svátcích a o svátku Stětí sv. Jana Křtitele, patrona chaberské svatyně. Po dohodě byl
kostel spřístupněn, spolu s odborným výkladem, i pro skupiny studentů, jednou z místní
ZŠ, jindy z Karlovy univerzity, ale do kostela si našlo cestu i nemálo zvědavců z cizích
zemí.

Výjimečnost stavby a její havarijní stav aktivoval odborníky, především z řad
NPÚ Praha, natolik, že v posledních dvou letech stále častěji uskutečňovali semináře
na pomoc kostelu. Problém s odkrytým podzemím se řešil hlavně na podzim 2010, kdy
bylo podzemí čištěno, foceno fotografy například i z National geographic. Společně
s arcibiskupstvím, památkáři, historiky umění a jinými odborníky ze stavebnictví,
se uskutečnilo několik schůzek nad otevřeným podzemím. Arcibiskupství vyzvalo
i několik odborníků na problémy se špatnou
statikou, napadenými krovy a poškozenou
střechou.
Mgr. Kabátová ze stavebního odboru
z arcibiskupství již potřetí žádala o granty
na opravu kostela. Letos na jaře se jí podařilo
získat grant z ministerstva kultury na opravu
napadených krovů tesaříkem a opravu střechy.
Ještě v témže roce skutečně došlo k opravě
krovů. Na opravě střechy se bude pokračovat
na jaře roku 2011.
Vedle církve však pečovalo o kostel
i OS, které v běhu let nechalo opravit
prokopnuté vstupní dveře kostela, okapové
svody, nevhodně uložené sochy z hlavního
oltáře nechalo OS přestěhovat za pomoci
kanovníka Vladimíra Kelnera, do depozitáře
arcibiskupství.
Členy OS bylo zhotoveno několik pohlednic a řada naučných materiálů o kulturních
památkách Chaber.
Na jaře roku 2010 po neúspěšném získání magistrátního grantu jsme si stanovili
tyto cíle:
Pomoc arcibiskupství k dalšímu cílenému
zviditelnění kostela. Po domluvě s archeology
z NPÚ Praha byl do kostela pozván ředitel
Pražského magistrátu, který přislíbil souhlas
grantu na který bude arcibiskupství žádat
v listopadu 2010, příslib byl také odvysílán
v české televizi. Česká televize natáčela další
pořad o podzemí kostela ještě na podzim
2010. V prosinci téhož roku byl ještě odvysílán
hodinový pořad v radiu Regina “Příběh ukrytý
pod podlahou“

Na naši žádost po celý rok pracoval fotograf Milan Pavýza na přípravě CD, které bude
sloužit jako příloha ke grantu a jako další propagační materiál vypovídající o skvostech
a problémech naší významné památky. Dne 5. února 2011 bylo CD předáno na magistrát.
Sdružení dále připravuje brožurky o historii a zajímavostech
kostela, naplánovány jsou další materiály o pozoruhodnostech
obce, ať historické nebo přírodovědné.
V plánu je také brožurka o archeologických průzkumech
probíhajících v Dolních Chabrech v průběhu století, jelikož tato
lokalita je skutečně na archeologické nálezy hojná.
Ke zviditelnění pozoruhodností a historie v obci plánujeme
ve spolupráci s místní základní školou a Mladými ochránci
přírody Sůvy při 01/23. ZO ČSOP Sůva, naučnou stezku
po Dolních Chabrech.
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Podána žádost o grant na Magistrát hl.m. Prahy na opravu kostela – Mgr.
Kabátová
Benefiční koncert – Camera Chabra
Schůzka na záchranu a pomoc kostelu - NPÚ, starostka Jaroslava
Plevová, OS. Ředitelem Mgr. Kněžínkem z Magistrátu hl.m. Prahy byl
přislíben grant na rok 2011.
Brigáda – úklid kostela a zvonice
Velikonoce v kostele
Česká televize „Region“ natáčela pořad o chaberském kostele a podzemí.
Mezinárodní den památek a Den Země (kostel + Knorův statek +
zvonice). Spolupráce s Mladými ochránci přírody Sůvy.
Zpřístupnění kostela v rámci pouti na ekumenickou bohoslužbu
za krajinu, přírodovědně vlastivědná vycházka. Spolupráce s Mladými
ochránci přírody Sůvy.
Gregoriánský koncert k svátku stětí sv. Jana Křtitele - Musica Poetica
NPÚ odkryl celé podzemí kostela - čištění, dokumentace fotografování,
„National Geographic“, zpracování archeologie, měření a zakreslení
odborníky .
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Připevnění sádrových pásků na zdi k hlídání prasklin kostela.
Dny evropského dědictví – „Duše památek“ Kostel- přednášky nad
podzemím PhDr Tryml, zvonice, Knorův statek.- výstava fotografií
o obci, škola + Milan Pavýza + OS. Improvizované divadlo. Spolupráce
s Mladými ochránci přírody Sůvy.
Dar 10 tisíc Kč darovala MČ Dolní Chabry na studii k zasypání podzemí
kostela.
Arcibiskupství získalo grant z Ministerstva kultury na opravu krovů
a střechy kostela 500 tisíc Kč.
Workshop 20ti odborníků na záchranu a zasypání podzemí kostela NPÚ
- archeologové, historici , statici, krovař, arcibiskupství, OS
Česká televize – natáčela pořad o problematice podzemí kostela, PhDr.
Tryml a Dragoun, OS.
Návštěva a zmapování románských výjevů v apsidě kunsthistorikem
Prof. Roytem.
Výlet -Prohlídka archeologie podzemí Pražského hradu Průvodce –
Mgr. Jana Maříková .
Podání žádosti o grant na Magistrát hl. m. Prahy – žádá vlastník,
arcibiskupství Mgr. Kabátová
Vánoční setkání sousedů – kostel, zvonice, Knorův statek. Spolupráce
se školou a Mladými ochránci přírody Sůvy.
„Příběh skrytý pod podlahou“ – Český rozhlas Leonardo, odvysílání
hodinového pořadu na záchranu kostela.Hovoří členové OS, starostka
Plevová, archeologové PhDr. Tryml a Dragoun, mluvčí arcibiskupství
p. Pištora. Nastínění příběhu od prvopočátku práce OS, snaha pomoci
vzácné památce z řad archeologů a církve.

Ve zkratce o našem hospodaření
PŘÍJMY:
Dotace MÚ
Dotace MÚ celkem

20 000,00 Kč
z toho 10000,- Kč pouze k přeposlání na NPÚ

Akce
Prodej propagačních materiálů

20 000,00 Kč
19 017,00 Kč
7 587,00 Kč

Vstupy výstavy
Akce+prodej propagace a výstavy
celkem

27 494,00 Kč

Převod financí r. 2009
Členské příspěvky
Celkem příjem
Dar od firmy DaZ na BÚ

5 290,00 Kč
900,00 Kč
53 684,00 Kč
5000,00 Kč

Příjem BÚ

25 000,00 Kč

Příjem pokladna

33 684,00 Kč

VÝDAJE:
Výdej na činnost a propagaci OSOP
Převedení dotace MÚ na NPÚ

25 231,00 Kč
10 000,00 Kč

Zůstatek pokladna
Zůstatek BÚ

8 453,00 Kč
78 312,70 Kč

Nefinanční:
Dar p. Rusyňáka

890,00 Kč

PC s příslušenstvím

Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli,
či nás podpořili.
Zároveň děkujeme členům za činnost, kterou vykonávají ze svého
volného času bez nároku na odměnu.

◄ Prohlídka podzemí
Pražského hradu

Ekumenická bohoslužba
za krajinu - vycházka ►

◄ Den památek a Den Země
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