Zpráva o činnosti v roce 2015
Románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, jehož neutěšený stav vedl
občany k založení sdružení v roce 2007, patří i dnes k hlavním bodům zájmu členů
sdružení a postupně se dostává do povědomí nejen obyvatel, ale i návštěvníků obce. Od
vzniku sdružení se sice podařilo vyřešit řadu problémů spojených s původním stavem
kostela (stručný přehled je uveden na poslední stránce obálky této Zprávy), hodně práce
však ještě zbývá. Nejen kostel, ale i další chaberské památky jsou předmětem zájmu
sdružení. Pomáhá s jejich opravami, snaží se o jejich ochranu a zviditelnění v rámci
celostátních akcí. Organizuje či spoluorganizuje kulturní a vzdělávací akce k povzbuzení
zájmu o památky a historii obce, na různých místech obce postupně přibývají tabule
budované naučné stezky nazvané „Dolní Chabry - brána do pravěku Prahy“. Podrobnější
informace o činnosti sdružení v roce 2015 jsou shrnuty v této zprávě.
Úspěšný projekt „Kam až paměť sahá“ pokračoval 18.
března setkáním pamětníků v KC Chaberský dvůr.
Téma setkání bylo „Pražské povstání 1945
v Chabrech“. Promítaly se fotografie a dokumenty z té
doby, někteří účastníci setkání je v diskusi doplnili
vlastními vzpomínkami a novými informacemi.

V březnu se členové OSOP vydali na „Výlet
k sousedům“, do starých Ďáblic. Prohlídka
začala v zámecké kapli Nejsvětější Trojice
a svatého Václava a následně obsáhla celou
ďáblickou památkovou zónu, včetně prohlídky
citlivě zrenovovaného původního statku s
kovárnou.
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K sedmdesátému výročí ukončení druhé světové války připravili členové sdružení na
konec dubna v Knorově statku výstavu o posledních dnech 2. světové války v Dolních
Chabrech. Na několika výstavních
panelech jsme prezentovali autentické
fotografie, dokumenty a vzpomínky
pamětníků o událostech v Chabrech
z té doby, ve vitrínách pak historické
předměty, dokumenty, fotografie,
zbraně a další válečné reálie.
V průběhu trvání výstavy ji mj.
navštívila řada školních výprav jak
z chaberské základní školy, tak
i dalších škol z okolí. Průvodci jim byli
členové OSOP.
Návštěvníci měli zájem o přednášky
organologa o varhanách a varhanáře
o probíhající opravě chaberských
varhan, které se konaly 25. dubna celý
den v kostele. Velké pozornosti se ten
den těšily také přednášky o unikátních
malbách v apsidě a historii kostela.
Hnutí Brontosaurus připravilo pro děti
zajímavé informace o přírodě a plno
pěkných experimentů.

K „Noci kostelů 2015“ se naše
sdružení s chaberským kostelem
připojilo již po páté. Příjemnou
atmosféru večera doprovázela skupina
Ratolesti. Účastníci si vyslechli
přednášky
o
historii
a pozoruhodnostech této stavby. Pěkný
večer při svíčkách zakončili věřící se
zpěvy Taizé. Večera se účastnilo asi
130 návštěvníků.
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V květnu a červnu se v kostele
uskutečnila dlouho připravovaná
oprava varhan, financovaná z darů
občanů a OSOP. Opravu a naladění
provedl varhanář Filip Turchich.
Sdružení nechalo zhotovit ke skříni
varhan dvě nové ozdobné desky.
Celkové náklady na opravu byly
108235.- Kč vč. DPH. Z částky
60810.- Kč kterou občané v roce 2014
věnovali na opravu varhan, předalo
zatím Sdružení na opravu 58235.- Kč.
Zbylá částka 2575.- Kč bude použita na další opravy.
V červnu přišla do prodeje „Turistická známka No. 2159 – Kostel stětí Sv. Jana
Křtitele Dolní Chabry“ spolu s Turistickou nálepkou. Iniciátorem zrodu známky bylo
sdružení, autorkou základní grafické předlohy byla naše členka Martina Mrňavá.
Tradiční „Ekumenická bohoslužba za krajinu“ se konala 6. června a náš kostel
posloužil jako výchozí bod k pouti a bohoslužbě pořádané na levém břehu Vltavy
v zahradě Nad Sedleckými skalami. Poutníkům byl zpřístupněn interiér kostela.

Dne 15. června se několik odvážných členek
a členů sdružení pustilo do generálního úklidu
zvonice.

Ještě před začátkem letních prázdnin
vyhlásilo sdružení výtvarnou soutěž
pro děti na téma „Baroko hravě
a nejen pro oko“. Uzávěrka soutěže
byla 5. září.
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V sobotu 12. září přilákaly pozornost
návštěvníků přednášky „Románské
malby v apsidě kostela“ a „Historie
stavby
a archeologické
nálezy
v kostele“, prezentované členy sdružení
jako součást celostátní akce EHD „Dny
evropského
dědictví
2015
–
Památky znovuzrozené“.
Dětským návštěvníkům jsme nabídli
výtvarné dílničky na nádvoří statku.

Slavnostní varhanní „Koncert barokní
a romantické hudby“ u příležitosti
nově opravených varhan proběhl za
velkého zájmu posluchačů ve
večerních hodinách v kostele.

V době od 12. září do 11. října byla
v Knorově statku instalovaná výstava
„Baroko na okraji Prahy“ připravená
sdružením, v kavárně Pod pavlačí pak
výstava dětských kreseb ze soutěže
„Baroko hravě a nejen pro oko“.

Ve dnech 26. září – 11. října pořádalo sdružení jako doplněk výstavy víkendy pro děti
„Zdobení perníčků na statku“.
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V Křižíkových pavilonech na výstavišti v Holešovicích se ve dnech 22.– 23. října
uskutečnil čtvrtý ročník mezioborového veletrhu PAMÁTKY 2015 s mottem „Dejme
minulosti budoucnost!“.

Rekonstrukce památkových souborů a objektů, jejich financování, současné využití, též
odkaz našich předků a podpora řemesel – to byla základní témata veletrhu. Poprvé se
veletrhu zúčastnilo také naše Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních
Chabrech v rámci expozice MČ - Praha 8. Po dobu dvou dnů jsme měli možnost
prezentovat práci naší neziskovky a hlavně péči o kostel Stětí sv. Jana Křtitele jak vlastní
expozicí, tak i přednáškami.
Během roku pokračovala příprava posledních tabulí naučné stezky, s názvy „Beranov“,
„Červené vrchy – doba ledová“, „Dolní Chabry a zemědělství“ a „Ornitologické zastavení“.
Instalace tabulí je plánována na jaro 2016, celá stezka má být slavnostně otevřena v září
při příležitosti Dnů evropského dědictví 2016.
Tradiční Dny otevřených dveří
v chaberském
kostele
probíhaly
každou první sobotu v měsíci, od
dubna do listopadu. Památka byla
otevřena pro širokou veřejnost vždy
od 13 do 17 hodin, službu a odborný
výklad zajišťovali přítomní členové
OSOP. Posledními návštěvníky byli
členové Klubu českých turistů Karlovy
Vary, dokonce až 5. prosince.
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Akce pořádané nebo spolupořádané v roce 2015
18. března

„Kam až paměť sahá“ – setkání pamětníků na téma „Pražské
povstání 1945 v Chabrech“ – KC Chaberský dvůr
29. března
„Výlet k sousedům“ – návštěva členů OSOP v Ďáblicích
25. dubna
„Pražské povstání 1945 v Chabrech“:
výstava o posledních dnech 2. světové války v Dolních Chabrech
přednášky o varhanách, opravě chaberských varhan
a unikátních malbách v apsidě
dílničky pro děti, hledání pokladů, stánek hnutí Brontosaurus
29. května
„Noc kostelů“ – tradiční účast v celostátní akci, přednášky
o historii a pozoruhodnostech chaberského kostela
květen –
Oprava varhan, instalace vzduchotechniky a naladění nástroje
červen
OSOP nechalo zhotovit k varhanám dvě ozdobné desky
červen
Do prodeje přišla „Turistická známka a Turistická nálepka
No. 2159 – Kostel stětí Sv. Jana Křtitele Dolní Chabry“
6. června
„Ekumenická bohoslužba za krajinu“ (otevření kostela)
15. června
Úklid zvonice, příprava na podzimní výstavu
5. září
Uzávěrka výtvarné soutěže pro děti „Baroko hravě a nejen pro
oko“
12. září
„Dny evropského dědictví 2015 – Památky znovuzrozené“:
přednášky „Románské malby v apsidě kostela“, „Historie stavby
a archeologické nálezy v kostele“
12. září
Varhanní „Koncert barokní a romantické hudby“ u příležitosti
nově opravených varhan
12. září –
„Dny evropského dědictví 2015 - Památky znovuzrozené“:
11. října
výstava „Baroko na okraji Prahy“
výstava dětských kreseb „Baroko hravě a nejen pro oko“
dílničky pro děti
26. září –
„Zdobení perníčků na statku“ – víkendy pro děti v Knorově
11. října
statku
22. – 23. října Prezentace OSOP a přednášky členů sdružení na mezioborovém
veletrhu „PAMÁTKY“ v Křižíkových pavilonech na výstavišti
v Holešovicích
5. prosince
Návštěva kostela – výprava Klubu českých turistů, Karlovy Vary
duben „Dny otevřených dveří“ v kostele probíhaly každou první sobotu
listopad
v měsíci od dubna do listopadu
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Stručný přehled hospodaření sdružení v roce 2015

Příjmy

Položky
Zůstatek na běžném účtu ke konci roku 2014
Zůstatek v pokladně ke konci roku 2014
celkem
Příspěvek na činnost sdružení od MČ Dolní Chabry
Příspěvek na varhanní koncert od MČ Dolní Chabry
Členské příspěvky
Prodej propagačních materiálů, brožur na akcích
Dobrovolné příspěvky návštěvníků na akcích sdružení
Vstupné na výstavy
Finanční dary
Úroky z prostředků uložených na běžném účtu
celkem

Výdaje

Nákup zboží k prodeji

Zůstatky
Příjmy

Kč
192415,87
1937,00
194352,87
20000,00
6500,00
600,00
14311,00
6332,00
14164,00
6700,00
144,16
68751,16
16850,00

Náklady na pořádání akcí
Kancelářské potřeby a spotřební materiál celoročně

7985,00
3338,00

Reprezentace – náklady na občerstvení návštěvníků
akcí, dary
Kopírování, tisk a služby

2586,00
3376,00

Odměny

12820,00

Příspěvek na opravu varhan

58235,00

Výdaje
Zůstatek

Udržovací poplatky za internetovou doménu sdružení,
hosting webu, údržbu programového vybavení webu
Náklady na vedení účetnictví
Bankovní poplatky
Daňové odvody
celkem
účetní celkem (příjmy celkem - výdaje celkem)

2000,00
1506,00
42,67
111538,67
151565,36

Zůstatek

Zůstatek na běžném účtu ke konci roku 2015
Zůstatek v pokladně ke konci roku 2015
skutečný celkem

144889,36
6676,00
151565,36
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2800,00

Rámcový plán činnosti na rok 2016
- 5. února - schůze na úřadu MČ D. Chabry na přípravu společného plánu při
záchraně kostela (Zúčastnění: starosta a místostarosta MČ, zástupci OSOP
a církve, architekti).
- 10. února - schůzka v kostele - jednání hlavně k přípravě osvětlení lodi kostela
(Zúčastnění: p. Dlabal - stavební odbor arcibiskupství, architekt p. Žilka, zástupce
osvětlovací firmy p. Janíček, elektrikář p. Volf, OSOP - J. Snížková, M. Mrňavá,
místostarosta J. Malý).
- 19. února - Výroční členská schůze OSOP
- Prosinec – vánoční setkání členů OSOP
Plán akcí OSOP pro veřejnost:
- 4. března – vernisáž výstavy replik historických terčů v KC Chaberský dvůr,
spolupořádané OSOP
- 9. dubna – slavnostní mše k opravám varhan v kostele za účasti kardinála D. Duky
- 10. června – Noc kostelů 2016
- Ekumenická bohoslužba za krajinu
- 10. září – Dny evropského dědictví EHD 2016, téma Památky a komunity
Zpřístupnění kostela se zvonicí, slavnostní otevření naučné stezky v obci
- Listopad – vydání knihy o kostele a výstava románských dlaždic – KC Chaberský
dvůr
- Květen – listopad: „Dny otevřených dveří“ v kostele Stětí sv. Jana Křtitele budou
probíhat vždy první sobotu v měsíci od 13 do 17 hodin.
Děkujeme všem občanům a návštěvníkům našich akcí za jejich zájem, podporu či
peněžité dary, kterých si opravdu moc vážíme. Náš dík patří také všem členům
OSOP, kteří nezištně pomáhají s chodem celého sdružení.
Stejně tak děkujeme všem našim partnerům v čele s ÚMČ Praha – Dolní Chabry za
letitou spolupráci a podporu.
Budeme se na Vás těšit i v roce 2016 na našich společných setkáních.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpráva o činnosti v roce 2015
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, mail: osop@osop-chabry.cz
Připravili: Jana Snížková, Martina Mrňavá, Pavla Zimová, Stanislav Vyšín, Luděk Brož
Obrazová dokumentace: Fotografie a další obrázky pocházejí z archivu OSOP.
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Občanské sdružení (OSOP) – iniciátor oprav kostela
Leden 2008 - Zajištění soch z rozebraného oltáře předáním do depozitáře pražského
arcibiskupství. Do té doby byly sochy nevhodně uloženy ve zvonici u kostela.
Květen 2008 - Opravy okapů, financovány farností. Ve špatné situaci se kostel ocitl po
návštěvě nenechavců, kteří odcizili měděné okapy. Zatékající voda následně narušovala
základy, zdi a ohrožovala nástěnné malby v interiéru.
Duben 2009 - Oprava prolomených vstupních dveří kostela a jejich zrestaurování,
financováno farností. Restaurátorské práce včetně materiálu na opravy činily 10 000 Kč.
Srpen 2011 - Odstranění betonového ochozu okolo kostela. Nevzhledné bloky, ohrožující
statiku kostela, byly odstraněny a jejich místo vysypáno kačírkem. Náklady na úpravy
činily 110 000 Kč. OSOP se podařilo získat z programu Fondu T-Mobile pro zaměstnance
90 000 Kč, zbylou část uhradilo sdružení ze svého konta na opravy kostela.
Podzim 2011 - Restaurování románských maleb v apsidě kostela. Dílo bylo financováno
z grantu Magistrátu hl. m. Prahy. O příspěvek ve výši 250 000 Kč požádalo Arcibiskupství
pražské.
Podzim 2012 - Opravy krovu kostela. Nahrazení poškozených částí krovu napadených
tesaříkem větším. Při opravách byla zjištěna dvojitá podlaha půdy, která pod nevhodnou
izolací skrývala zetlelé trámy, pozůstatek prací ze 70. let 20. století. Opravy krovu zajistilo
Arcibiskupství pražské z grantu havarijního fondu Magistrátu hl. m. Prahy.
Květen 2013 - Oprava a renovace dvojice kostelních zvonů z 19. století. Náklady činily
38 357 Kč a byly uhrazeny sponzorem – rodinou p. Josefa Malého.
Září 2014 - Likvidace dřevokazného hmyzu v krovech kostela metodou termosanace.
Ošetření provedla firma Thermo Sanace s.r.o. bezplatně jako součást její konference.
Září – říjen 2014 – Zdokumentování, zakonzervování a následné zasypání otevřeného
podzemí kostela inertním materiálem. Vše probíhalo pod dozorem a řízením NPÚ.
Financováno z grantu Magistrátu hl. m. Prahy.
Květen - červen 2015 - Oprava varhan. Finanční prostředky na restaurování a opravu
nástroje, celkem 108 235 Kč, byly získány od dárců – soukromých osob a peněz OSOP.
www.osop-chabry.cz

