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Boudovi v Galerii u Lávky
Od 7. září do 29. října 2006 mohou návštěvníci trojské Galerie u lávky zhlédnout společnou výstavu grafiků Cyrila Boudy, jeho ženy Jany Boudové a syna Jiřího Boudy. Výstava má název „Severní
okraje Prahy“ a lze na ní kromě jiného najít i několik motivů z Troje. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží za pěkné
účasti trojských občanů i přespolních. O vystavených dílech promluvil historik Ludvík Svoboda. Příjemný podvečer byl
zakončen pozváním starosty na kávu do přilehlého Café Lávka v zrekonstruovaném domě Plánských .
PhDr. Bohumil Kudera

Tisková konference Trojské vinobraní a nejbližší plány Galerie hl.
m. Prahy byly předmětem tiskové
konference, která se konala
v Mramorovém salonku Trojského
zámku. Před pěknou účastí novinářů
stanul starosta MČ Troja Oldřich Adámek a ředitel Galerie hl. m. Prahy
PhDr. Karel Srp. Po jejich vystoupeních došlo k neformální debatě
s přítomnými novináři, jejichž některé
názory ocenil starosta i jako dobré podněty k přípravě Trojského vinobraní.
PhDr. Bohumil Kudera

TROJSKÉ VINOBRANÍ 2006
8. Trojské vinobraní ve znamení kvality
„Že na naše vinobraní chodí vedle příz-

nivců i řada znalců vína, těší jak nás –
pořadatele, tak vinaře, kteří na tuto trojskou slavnost přinášejí velmi kvalitní
vzorky vín. Tato skutečnost řadí Trojské vinobraní dle mínění řady návštěvníků za přispění komorního prostředí
zámeckého nádvoří k nejhezčím vinobraním,“ řekl (vlastně za všechny, kteří se
na náročné přípravě podíleli)
starosta Oldřich
Adámek na dotaz
redakce.
Děkujeme za
krásný den !
Redakce TK

vložený list tohoto čísla

Zápis z 34. zasedání zastupitelstva Městské části Praha-Troja konaného dne 12.9. 2006
Přítomni: viz prezenční listina ,návrhová komise Ing.arch.Václav Valtr,- schváleno 7 hlasy, ověřovatelé zápisu Ing.Karlíková, Ing.Kořenský,
kontrola zápisu z minulého zasedání: bez námitek, program schválen 7 hlasy , zápis: R.Zajícová

Bod č. 1 - Stanovisko k návrhu změny Územního plánu SÚ HMP na pozemku parc.č.403 k.ú.Troja
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu vedoucího stavebního oddělení p.Karla Novotného k žádosti Ing. Jana Hanzlíka
na pořízení změny ÚPn HMP na pozemku parc. číslo 403 k.ú. Troja z parku a parkově upravené plochy ( PP) na čistě obytnou
( OC ). Pozemek má výměru 4 876 m2 . Schvaluje návrh na pořízení změny ÚPn HMP na pozemku parcelní číslo 403 k.ú. Troja z parku a parkově upravené plochy ( PP ) na čistě obytnou ( OC ) s podmínkou, že budoucí zástavba bude respektovat regulační podmínky celkového řešení lokality dle urbanistické studie a ukládá starostovi odeslat na odbor územního plánu Magistrátu
hlavního města Prahy souhlasné stanovisko k návrhu pořízení změny ÚPn HMP na pozemku parcelní číslo 403 k.ú. Troja z parku a parkově upravené plochy ( PP ) na čistě obytnou ( OC ) - usnesení č. 215 schváleno 7 hlasy
Bod č. 2 - Stanovisko ke směně pozemků parc.č.1660/21 a části parc.č.283/1 k.ú.Troja v soukromém vlastnictví za část pozemku
parc.č. 237/2 k.ú.Troja ve vlastnictví hl.m.Prahy. Zastupitelstvo bere na vědomí žádost OSM MHMP o stanovisko ke směnu pozemků parc. č. 1660/21 k.ú. Troja o výměře 85 m2 a části pozemku 283/1 k.ú. Troja o výměře 45 m2 ve vlastnictví Josefa Vašíčka a
Věnceslavy Vašíčkové za části pozemku parc. č. 237/2 k.ú. Troja o výměře 88 m2 a o výměře cca 42 m2 ve vlastnictví hlavního města
Prahy a schvaluje směnu pozemků parc. č. 1660/21 k.ú. Troja o výměře 85 m2 a části pozemku 283/1 k.ú. Troja o výměře 45 m2 ve
vlastnictví Josefa Vašíčka a Věnceslavy Vašíčkové za části pozemku parc. č. 237/2 k.ú. Troja o výměře 88 m2 a výměře cca 42 m2 ve
vlastnictví hlavního města Prahy . Ukládá starostovi zaslat souhlasné stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1660/21 k.ú. Trojao výměře 85 m2 a části pozemku 283/1 k.ú. Troja o výměře 45 m2 ve vlastnictví Josefa Vašíčka a Věnceslavy Vašíčkové za části pozemku parc. č. 237/2 k.ú. Troja o výměře 88 m2 a o výměře cca 42 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy
- usnesení č. 216 schváleno 7 hlasy
Bod č. 3 - Stanovisko k žádosti MUDr. Jiřího Krále na poskytnutí příspěvku na provedení vjezdu v Nové Trojské
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu k žádosti pana MUDr. Jiřího Krále, bytem Trojská 173/289, Praha7-Troja o p
oskytnutí příspěvku na vybudování vjezdu k domu čp.173/289, Praha 7-Troja a nesouhlasí s poskytnutím příspěvku p. MUDr. Jiřímu
Královi , bytem Trojská 173/289, Praha 7-Troja na vybudování vjezdu k domu čp.173/289, Praha 7-Troja. MČ neposkytuje příspěvky
na tyto stavební aktivity a v tomto případě byla investorem komunikace firma Dacfin, s.r.o. Ukládá starostovi městské části realizovat toto usnesení
- usnesení č.217 schváleno 7 hlasy
Bod č. 4 – Stanovisko k předání stavby komunikace „Nová Trojská“ do majetku Hl.m.Prahy
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu vedoucího stavebního oddělení p. Karla Novotného o předání části stavby komunikace „Nová Trojská“, Praha 7 – Troja, do majetku Hlavního města Prahy v částce: 1.701.972,- Kč a schvaluje bezúplatný převod
části stavby komunikace „Nová Trojská„ , Praha 7 – Troja, prostřednictvím odboru správy majetku MHMP do majetku Hlavního
města Prahy v částce: 1.701.972,- Kč. Ukládá starostovi provést bezúplatný převod části stavby komunikace „Nová Trojská“, Praha
7 – Troja, do majetku Hlavního města Prahy v částce: 1.701.972,- Kč
- usnesení č. 218 schváleno 7 hlasy
Bod č. 5 - Změna rozpočtu zapojením vráceného 100% podílu MČ na dani z příjmu za rok 2005 Zastupitelstvo bere na vědomí
důvodovou zprávu ke změnám rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2006 č. 8027 a č.7 a rozpočtová opatření č. 2-6 a č.6012, 8018,
8019, 8028 a 8033 za období únor-srpen 2006 dle přílohy č.2 a 3 tohoto usnesení a schvaluje změny rozpočtu MČ Praha-Troja na
rok 2006 podle přílohy č.1 tohoto usnesení. Ukládá tajemnici prostřednictvím ekonomického oddělení realizovat rozpočtové opatření
dle bodu c) tohoto usnesení - usnesení č. 219 schváleno 7 hlasy
Bod č.6 – Informace
K diskuzi o dopravní situaci v Troji vzhledem k projíždění křižovatky Trojská – Pod lisem: současné dopravní značení komplikuje příjezd občanů Troje do Mateřské školy Nad Kazankou. Zastupitelé dále navrhují ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR přijmout
opatření k zamezení parkování na chodnících. Zastupitelstvo bylo seznámeno s projektovanou částí chodníku podél ZOO do Podhoří – I.etapa. V debatě se zkonstatovala potřeba dalšího pokračování chodníku až k obytné zástavbě v Podhoří. V diskuzi byla dále
potvrzena nezbytnost projektování a realizace severního chodníku na ul. Trojská mezi ul. Pod Havránkou a Nad Kazankou.
V nejbližší době je nutné svolat místní šetření za účasti odboru dopravy ÚMČ Praha 7 a Policie ČR a MČ Praha-Troja k řešení tohoto problému.K tomuto jednání budou pozváni občané z této oblasti.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Karlíková , Ing. Kořenský, starosta O. Adámek

Od 11.9. 2006 změna otevírací doby
v knihovně v Základní škole Sv.Čecha

Úterý

14,30 - 16,30 hod

Čtvrtek

15,30 - 17,30 hod

ZPRÁVY Z ÚMČ PRAHA – TROJA
Úprava zeleně
V souvislosti s výhledově připravovanou rekonstrukcí křižovatky ulic - Pod Hrachovkou a ulice K Bohnicím
zajistil ÚMČ posekání a vyčištění pozemku č. 60, na kterém se dařilo jen
lebedě a bodláčí . Důležitý
krok k likvidaci
nevábného místa
vymezeného
mezi ulicemi K
Bohnicím, ulicí
Pod Hrachovkou a ulicí Trojská byl uskuteč-

něn sloučením
záměrů TSK,
ZOO,PBZ, MČ
Praha-Troja a
pražského magistrátu. Kompletní projekt
celé této oblasti
zpracovává projekční kancelář
zabývající
se
s t avb ami
v
ZOO a PBZ. Případná realizace se předpokládá asi do dvou
let. Úřad MČ Praha Troja proto zajistil vyčištění přilehlého
prostoru, který přispěje k pohledu na Troju jako na dobrého
hospodáře na svém území.
Jiří Tymich, správa majetku

Pokračuje likvidace zanedbaných míst v Troji
MČ Praha –Troja zajišťuje v současné době opravu chodníku mezi ulicemi
Trojská a ulicí
Pod
Hrachovkou – „Stezku
Quido Schwanka" . Tato ulička
dostane nový povrch ze zámkové
dlažby,
budou
opraveny i odvodňovací
prvky.
Upraveny budou i
zelené plochy za přispění nadace Qudi Schwanka - Troja, město v zeleni.
Opravu přilehlé zdi na stezce provádí její vlastník – ZOO - Praha.
Jiří Tymich, správa majetku

ŽÁDÁME VŠECHNY MAJITELE NEMOVITOSTÍ O SESTŘÍHÁNÍ ROSTLIN, KTERÉ
ZASAHUJÍ PŘES PLOTY DO CHODNÍKU NEBO KOMUNIKACE A ZABRAŇUJÍ TÍM
ŘÁDNÉMU ÚKLIDU CHODNÍKŮ.
STROJ, KTERÝ ÚKLID PROVÁDÍ, POTŘEBUJE KE SVÉ PRÁCI PROSTOR
MINIMÁLNĚ 2,5 METRU NA VÝŠKU.

VOLBY

SBĚR ODPADU
Úřad městské části Praha – Troja ve spolupráci s firmou IPODEC

DO ZASTUPITELSTEV zajišťuje PODZIMNÍ SBĚR velkoobjemového odpadu.
OBCÍ SE KONAJÍ
se koná ve dnech 7.-8.10. a 4.-5.11. 2006
V PÁTEK A SOBOTU SBĚR
Kontejnery budou přistaveny na tradičních místech v Troji:
Ulice Nad Kazankou – ve dvoře ZŠ Trojská
20. a 21. ŘÍJNA 2006
Pátek 14-22, Sobota 8-14 hod.
♦ počet volebních okrsků
v MČ Praha – Troja: 1
♦ sídlo v ÚMČ, Trojská
230/96, 171 00 Praha 7
♦ Č. OKRSKU 567

Ulice
Ulice
Ulice
Ulice
Ulice

Sádky – naproti bývalému „ Nevolovu statku“
Pod Salabkou – křižovatka s Trojskou
Pod Havránkou – při ústí Haltýře
Na Pazderce – naproti domu č. 213
V Podhoří - naproti „Octárně“

Vzhledem k tomu, že při sběru železného šrotu nejsou předpokládané kapacity naplněny, nebude tento sběr zajišťován.
Jiří Tymich – správa majetku

Křížem krážem
Botanickou zahradou
a jejím okolím
Dne 26.7. 2006 podepsal ředitel Trojského gymnázia Svatopluka Čecha se zástupcem Odboru řízení pomoci
z ESF Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a
Odboru zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy „Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
JPD 3/317“ za účelem realizace projektu : „
Křížem krážem Botanickou zahradou hl.m. Prahy a jejím okolím v Praze-Troji“.
Předkladatel projektu – Trojské gymnázium a partner – Botanická zahrada hl.m. Prahy
budou využívat finanční prostředky Evropského
sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu
hl.m. Prahy. Aktivní činnost byla zahájena 1.8.
2006 a potrvá do 31.7. 2008. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a modernizace vzdělávání na
základních a středních školách a rozvoj klíčových
kompetencí žáků a studentů v oblasti přírodních
věd v praxi. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím praktické výuky v oblastech botaniky, ekologie, geologie a geobotaniky v Botanické zahradě
hl. m. Prahy. Botanická zahrada hl. m. Prahy poskytne pro praktickou výuku své prostory a odborníky s vlastním know – how. Postupně budou vytvářeny metodiky a výukové programy
s pracovními listy pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ a
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií –

v rámci tzv. vstupního okruhu, pro žáky 9. ročníků ZŠ a I. ročníků SŠ a jim odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií – v rámci tzv. standardního
okruhu a pro vybrané žáky II.- IV. ročníků SŠ a
jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
v rámci tzv. speciálního okruhu.
Na úvod se sešli ředitelé botanické
zahrady a gymnázia pánové Vacek a Jendřejas a
se svými zástupci se dohodli na stěžejních bodech
partnerské smlouvy, která se připravuje k podpisu.
Dne 10.8. proběhlo na půdě školy vstupní jednání členů realizačního týmu projektu, jenž tvoří
učitelé přírodovědných předmětů Trojského
gymnázia, kurátoři Botanické zahrady hl.m. Prahy, editor, asistentka, účetní a manažer projektu. Po sestavení harmonogramu byly pro jmenované okruhy vytvořeny pracovní skupiny. Ve
druhé polovině měsíce srpna byla zahájena
vlastní tvorba metodik a programových produktů. K ní se v září přidá další klíčová aktivita projektu, kterou bude pilotní ověřování vznikajících
metodik prostřednictvím žáků Trojského gymnázia. V květnu 2007 uspořádají aktéři projektu na
půdě Botanické zahrady seminář pro učitele přírodovědných předmětů vybraných pražských škol,
aby je seznámili s prvními výsledky a zkušenostmi
z projektu. Ti se budou následně se svými žáky

(celkem 211)
účastnit druhé
fáze – pilotního
ověřování již
vzniklých metodik. V červnu roku 2008 bude připravena závěrečná konference pro cca 90 – 100 učitelů pražských
základních a středních škol, na které budou představeny finální produkty. Jistě zpestří a řádně obohatí výuku přírodovědných předmětů, jejíž součástí budou velmi atraktivní návštěvy Botanické zahrady hl.m. Prahy v Troji.
Je velmi chvályhodné, že pro celkový
úspěch projektu i další zkvalitňování výuky ve škole Svatopluka Čecha významně přispěl Úřad Městské
části
Praha – Troja. Děkujeme tímto za
podporu a
vybudování
nové multimediální
prezentační
a u l y
v
budově
školy, v níž budeme postupně představovat nejen
výsledky našich školních a mimoškolních aktivit,
nýbrž i pořádat besedy se zajímavými osobami
našeho veřejného, společenského, kulturního a
sportovního života
Mgr. Radim Jendřejas,
ředitel Trojského gymnázia

Kanoisté Sokola Troja na stupních vítězů doma le pak Martin Kučera
4. místo v Poháru ČR,
i v zahraničí!
Naši vodáci letos mají dobrou formu a letošní výsledky
to jen potvrzují. Pěkné výsledky přivezli trojští freestylisté v kategorii rodea na divoké vodě. Po startech
v závodech u nás i v Evropě
si nejlépe vedla naše hvězda
M a r u š k a MejsnarováPodušková. 1.místo na mistrovství ČR, 2.místo na otevřeném mistrovství SK, 3.
místo v Poháru ČR a 4.
místo v Evropském Poháru
v rodeu na divoké vodě! Dá-

Kosatka 8.místo. A
v tuto chvíli závodí za mořem v USA a
Kanadě dva naši zástupci, Jiří Kopečný a
Štěpán Vohradský, ve
Světovém poháru
v konkurenci absolutní světové špičky!
To není málo na malý
vodácký oddíl, jehož
závodníci si veškeré náklady na závody u nás i venku hradí z vlastní
kapsy.
Kos

&

Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás nový seriál Památky Prahy 8. Ta má ve
svém obvodu a okolí mnoho známých i méně známých památek. Redakce TK Vás, milí čtenáři, postupně seznámí s těmi nejzajímavějšími.

Statek Vraných Bohnická ul. 36, čp. 1
Pozdně barokní statek, památkově chráněný od roku 1964
Celek barokního statku snad z roku 1772 s výraznou souměrnou dispozicí budov a jejich členění.
Vynikající ukázka lidového baroka 18. století s nerušivými úpravami 19. století. Statek je nejvýznačnější a zároveň nejpůvabnější památkou ve „
starých Bohnicích.“
Obytná budova : přízemní obytná budova je součástí barokního statku. Trojúhelný štít sedlové střechy s volutami má po stranách a na vrcholu vázu.
Výminek se špýcharem: jednopatrový barokní
objekt zbudovaný nebo přestavěný v roce 1777,
dle letopočtu ve štítu. Trojúhelný štít sedlové střechy s volutami zdoben rokajovou kartuší a datem

1777. Interiér síně a přilehlé místnosti jsou valeně
klenuty. Dvorní průčelí s pavlačí podklenutou plackami.
Brána Vjezd půlkruhově zaklenut v šambráně s
klenákem. Po stranách pilastry nesoucí vázy. Římsa s volutami a vázou. Po levé straně brány je
branka pro chodce, pravoúhlá, zdobená volutou.
Ohradní zeď – zbytky původní ohradní zdi z lomového kamene, doplněny novodobě cihelnou zdí.
Stodola –na západní straně dvora. Zděná z lomového kamene, průjezdná se sedlovou střechou.
Upravena patrně v 1. polovině 19. století.
www.praha8.cz

Adresa redakce: ÚMČ Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7–Troja, , Tel./ Fax: 284691121, e-mail: info@mctroja.cz
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Lepší je vínečko nežli voda....
V neděli 17. září se konalo na nádvoří trojského zámku již
tradiční Trojské vinobraní, které je známé hlavně všem pražským milovníkům burčáku a na které každoročně zavítají davy
Pražanů v touze „okoštovat" dobré vínko a nasáknout tu pravou atmosféru. Hlavními pořadateli vinobraní byly MČ Praha –
Troja a Galerie hl.m.Prahy - Zámek Troja.
Letošní vinobraní bylo – přes pesimistické předpovědi
meteorologů - ve znamení krásného, vlastně ještě letního počasí. I to přispělo k tomu, že počet návštěvníků byl opravdu
rekordní, o čemž svědčilo naprosto zaplněné prostranství
před zámkem.
Vystavující vinaři po zkušenostech z minulých let se tentokrát lépe připravili na velké množství zájemců. Ani v pozdním
odpoledni se nestalo, že by se u stánků zlatavého moku nedostávalo. Navíc nálada všech zúčastněných byla výborná a kdo
přišel, jistě nelitoval.
Součástí doprovodného programu kromě divadla Červený
kohout, dětského tanečního souboru IRIS a šermířského vystoupení Dačických byla již tradičně moravská cimbálovka
pražského Slováckého krúžku, která některé účastníky strhla i
k individuálním tanečním kreacím, při kterých se zapojili do
tance společně s krojovanými tanečníky. Úspěch muziky byl
veliký, nezůstalo jen při moravském folklóru, vedle českých
lidovek kapela spustila i řecké kolo.
PhDr. Bohumil Kudera

