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Z DENÍKU STAROSTY

1. Studie a projekty nejsou cíl, ale nutný 
prostředek k získání fi nancí a podpory 
našich záměrů
n Zpracovali jsme Koncept příměstského parku
v Troji, který převzalo město do Koncepce praž-
ských břehů n Máme rozpracované granty Stát-
ního fondu životního prostředí a Nadace VIA za-
měřené na údržbu zeleně, úpravy veřejných pro-
storů, infrastrukturu a rozvoj občanské společnosti 
n Společně s občany jsme připravili Akční plán 
péče o trojskou krajinu, který využíváme od roku 
2012 n Studii chodníku do Podhoří i řešení ulice 
Pod Lisem jsme předali městu k realizaci
2. Samostatná městská část Praha-Troja 
a vnější vztahy
n Vybudovali jsme si respektované postavení měst-
ské části, Troja je jednou z nejaktivnějších tzv. ma-
lých městských části nMáme dobré pracovní vazby 
na Institut plánování a rozvoje města n Podílíme se
na Aktualizaci strategického plánu hlavního měs-
ta, Metropolitním plánu, Managementu plánu pa-
mátky UNESCO (v jejímž ochranném pásmu Troja 
leží), jsme členy komise Rady HMP pro Ústřední
čistírnu odpadních vod n Organizujeme meziná-
rodní workshopy, výstavy Trojské plány – připravu-
jeme Seminář k příměstským parkům, Spolupra-
cujeme s Vysokými školami – v současnosti s VOŠ
cestovního ruchu, která pro nás zdarma zpracovala 
Marketingovou strategii
3. Úřad městské části, samospráva, 
fi nancování 
n Využíváme finanční zdroje grantů Evropské
unie, státu, dotace hlavního města Prahy n Zřídi-
li jsme FOND TROJA a využili ho na financování
hřiště v Sádkách nebo opravy po povodních 2013.
n Aktivně podporujeme převod pozemků z SPÚ
na MHMP a dále svěření MČ Troji – zelené plochy 
n Zvyšujeme příjem pronájmem zatím nevyužíva-
ných ploch pozemků svěřených, nebo pronajatých
MČ Troja n Na úřadě nově pracuje referentka pro
životní prostředí, údržbu zeleně a čistotu obce, pro-
běhly personální změny n Připravujeme smlouvu
se stavební firmou na rekonstrukci přízemí DSS,
a dále rekonstrukci zatékající střechy tělocvičny 
ZŠ Trojská, opravu šaten a sprch v tělocvičně ZŠ
Trojská

8. Vybavení pro občany i návštěvníky
n Otevřeli jsme Dětské hřiště Sádky n Chodník 
do Podhoří je ve fázi stavebního povolení, zahr-
nuje park pod Salabkou s novou zastávkou 236 
„Botanická zahrada“ n Nově jsme pronajali ob-
chod a prostor kavárny U lávky n V sezóně pro-
dává Česká zemědělská univerzita místní produkty 
n Projednáváme územní rozhodnutí na Dům pře-
vozníka n Stavíme venkovní posilovnu v Rybářích 
n Doplnili jsme odpočinkové zóny u protipovod-
ňového valu umístěním laviček, informačních ta-
bulí, posilovacích prvků a stojanů na kola n Poda-
řilo se nám udržet komfortní cestování kloubovými
autobusy i jejich krátký interval
9. Vzdělávání, školství 
n Věnovali jsme velké úsilí i finanční prostředky 
na zlepšení našich škol – rozšířili prostory školy, 
šatny gymnázia, provedli zateplení a opravu škol-
ky, probíhá regenerace zahrady školky n Uzavřeli
jsme smlouvu o spolupráci s Trojským gymnáziem 
a tím umožnili trojským dětem pokračovat po páté 
třídě ve vzdělávání v Troji n Začátkem listopadu
bude zahájena úprava prostor v DSS pro rodinné 
centrum pro rodiče a děti do tří let n Podpořili
jsme občanská sdružení v připravě tří letních pří-
městských táborů pro děti
10. Veřejné prostory, bezpečnost
n Dva zaměstnanci úřadu pečují o trvalou čistotu 
a pořádek v obci n Ve spolupráci s majiteli udržu-
jeme zeleň a postupně likvidujeme černé skládky- 
zorganizovali a získali jsme několik grantů na pastvy, 
regeneraci Vackova sadu, úpravy ploch kolem řeky 
n ve spolupráci s Městskou policií a PČR udržujeme 
počet bezdomovců v Troji na trvale nízké hranici. 
n V Praze bezprecedentní je náš pronájem rozsáh-
lých ploch od Státního pozemkového úřadu za úče-
lem vyčištění, a zvýšení čistoty i bezpečnosti v zane-
dbaných lokalitách n S Prahou projednáváme mož-
nosti další protipovodňové ochrany v rámci Troje
11. Kultura, sport, rekreace a volný čas
n Každoročně organizujeme tradiční akce v rámci 
Trojského kalendáře n V posledních letech jsme 
připravili nové akce, např.: Zpívání u vánočního 
stromu, Den země, Trojské filmové léto, Trojské po-
svícení v Sokole, Tříkrálové setkání dětí mateřských 
škol… n Každoročně trojskými granty podporuje-
me a budeme podporovat spolupráci a rovnou po-
moc občanským, klubovým i sportovním aktivitám 
občanů a dětí n Kulturní zóna U Trojského koně 
je každoročně díky grantu MČ doplněna Trojským 
filmovým létem n Rekonstruovali jsme venkovní 
sportovní hřiště na míčové hry v areálu školy

Vážení trojští občané,
věřím, že přes dílčí neúspěchy bylo naše půso-
bení Troji i v tomto volebním období prospěšné 
a rád bych všem aktivním zastupitelům poděko-
val za jejich neúnavné nasazení a pracovitost. 
Děkuji též všem dalším trojským obyvatelům, 
kteří se jakkoliv zasadili o Trojskou samosprávu 
v letech 2010–2014. Děkuji pracovnicím a pra-
covníkům úřadu městské části za spolupráci
a naši podporu.
I nadále nám jde o obecné a většinou z nás sdí-
lené hodnoty, pro které jsme v Troji rádi a pro 
které se stala naším domovem!
Vážení občané, zvu vás srdečně k volbám do za-
stupitelstva městské části i hlavního města. 
Spoluodpovědnost za budoucnost Prahy-Troje y Troje 
spočívá i na Vás! Přeji Vám šťastnPřeji Vám šťastnou volbu!
s úctou

TROJA V ROCE 2014
Za poslední čtyři roky jsme udrželi náš směr změn,
a styl samosprávy, rozšířili témata a zvětšili objem 
práce pro Troju. Příklady našich aktivit jsou tří-
děny dle Programového prohlášení zastupitelstva 
2010, které je publikováno na 0 www.mctroja.cz.
Úplná zpráva o plnění Programového prohlášení 
bude zveřejněna po projednání v Zastupitelstvu,
dne 6.10.2014

4. Trojská občanská společnost
n V současné době v našich komisích vedle devíti 
zastupitelů spolurozhoduje o budoucnosti Troje 
každý desátý občan (celkem 88 členů) n Zapojili
jsme občany do plánování veřejných prostranství
v obci (viz. křižovatka Na Kovárně, Ovocný sad 
v Podhoří, řešení ulice Pod Salabkou) n Zlepšili
komunikaci s občany – posíláme informační emai-
lové zprávy, máme facebook nOd roku 2008 vypisu-
jeme granty a budeme i nadále podporovat činnost 
občanských spolků a sdružení n Pro dobrou infor-
movanost obyvatel organizujeme procházky Tro-
jou, dvakrát do roka setkání se zastupiteli, výstavy 
Trojské plány, Otevřenou kancelář starosty, připra-
vujeme novou verzi webových stránek n Pravidelně
vydáváme časopis TROJA, Trojský kalendář
5. Spolupráce s trojskými institucemi
n Iniciovali jsme vznik odborné komise pro koor-
dinaci rozvoje Trojské kotliny vč. areálů Botanické 
a Zoologické zahrady a budeme dále spolupracovat 
na úpravách generelů ZOO a BZP n Spolupracuje-
me s Povodím Vltavy pro vylepšení stavu, urychlení 
oprav a údržby ploch u řeky n Zpevnění břehů pod
zámkem pomůže při budoucích povodních, probí-
há čištění koryta Vltavy a přístaviště přívozu se vrátí 
na své místo n Jednáme s novým majitelem na lep-
ším využití Diplomatického areálu, máme nadstan-
dardní smlouvu se Státním pozemkovým úřadem,
spolupracujeme s Diplomatickým servisem
6. Životní prostředí a územní plán, stavby
n Ve spolupráci s občany jsme připomínkovali za-
dání Metropolitního plánu Prahy n Troja spadá 
pod Stavební úřad Prahy 7 a veškerá rozhodnutí 
o stavbách jsou vydávána na Praze 7, případně 
Magistrátem hlavního města Prahy n Omezené 
pravomoci ve stavebních řízeních vyvažujeme sna-
hou o předjednání stavebních záměrů ve fázi studií, 
před podáním na stavební úřad. Daří se to pouze 
ve zlomku případů. n V případě dvojdomů Pod 
Salabkou jsme rozporovali původní návrh, upra-
vený projekt projednala stavební komise s připo-
mínkami. Náš nesouhlas k prodeji pozemku podél 
ulice investorovi a tím zúžení veřejného prostoru 
Magistrát nerespektoval. V průběhu územního 
a stavebního řízení žádný ze sousedů neuplatnil 
svou připomínku. Požadujeme jinou organiza-
ci dopravy v ulici, než jakou zpracoval investor 
n Od 1. října platí nové Pražské stavební předpisy, 
od 1. srpna také nové nařízení města o přírodních 
parcích – připravujeme jejich výklad pro Troju, kte-
rý projednáme na Stavebním odboru Prahy 7 a Od-
boru ochrany prostředí a Odboru památkové péče 
MHMP n Udržujeme zelené plochy svěřené MČ
Troja a nutíme vlastníky (MHMP, Povodí Vltavy, 
Diplomatický Servis) zanedbaných zelených ploch
v Troji o lepší celoroční péči. nMonitorujeme stav 
ovzduší pro porovnání a argumentaci k omezení 
dopravy po zprovoznění Trojského mostu
7. Dopravní situace a infrastruktura
n Prosadili jsme levé odbočení a parkování u tram-
vaje, podporujeme obslužnou komunikaci přes val 
n Převedli jsme investici úprav veřejného prosto-
ru Na Kovárně a ulice Pod Havránkou na město 
n Udržujeme dvě pěší cesty pod valem n Vytvo-
řili jsme Obytnou zónu Rybáře n Projektujeme
přisvětlení přechodů v Trojské a s Odborem do-
pravy Prahy 7 projednáváme bezpečnější řešení 
přechodu Na Kovárně, dopravní značení na cyklo-
trase n Dokončili jsme kanalizaci Na Pazderkách,
a v dolní části Pod Havránkou, projednáváme sta-
vební povolení kanalizace U Loskotů n finišuje
rekonstrukce vozovky a chodníků Pod Havránkou 
n ve spolupráci s TSK zajišťujeme opravy komuni-
kací (V Sádkách, K Bohnicím) Tomáš Drdácký, starosta
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Již třetí sezonu probíhala na trojských stráních nad 
ulicí Nad Kazankou pastva dvacetihlavého stáda 
koz. Účelem této pastvy je prosvětlit zarůstající stráň 
v této části Troje a zároveň pastvou podpořit zanikají-
cí stepní společenstva, která jsou pro Troju a Podhoří 
typická. Přes velký počet zvířat probíhala pastva bez 
větších problémů (pouze jeden útěk) již od dubna le-
tošního roku a končí opět v říjnu. Pastva je plánována 
jako pokračující projekt i na příští rok, kdy bude stá-
do opět dovezeno do Troje v jarních měsících, a tak 
i v příštím roce budete mít možnost na trojských strá-
ních občas zahlédnout stádo strakatých koz. 

Ing. Daniela Budská, referent životního prostředí

Tento projekt je realizován s finančním přispěním 
Hlavního města Prahy. 
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KONTEJNERY V TROJI 2014
Prosím sledujte průběžně termíny přistavení kontejnerů v časopise 
TROJA nebo na stránkách A www.mctroja.cz. 

DOMOVNÍ ODPAD 
sobota 8. 11. ODPOLEDNE 13.00–17.00 h
n dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211 
n Pod Salabkou x Trojská 
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna) 
neděle 9. 11. ODPOLEDNE 13.00–17.00 h
n Sádky, u stání na separovaný odpad
n  Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského statku
n Na Pazderce proti čp. 2

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické baterie, 
autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, 
kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (znečiš-
těné obvazy, jehly), tiskařské barvy, tonery, inkousty, těkavé látky, 
fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
středa 8. 10. 
n V Podhoří (točna autobusů) 18.10–18.30 h
n  křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou 18.40–19.00 h

BIOODPAD 
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spadané 
ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, 
skořápky od vajec apod.) 
sobota 4. 10. ODPOLEDNE 13.00–16.00 h
n ZŠ Trojská 110/211 
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna) 
neděle 5. 10. DOPOLEDNE 9.00–12.00 h
n Pod Salabkou x Trojská 
sobota 22. 11. ODPOLEDNE 13.00–16.00 h
n Pod Salabkou x Trojská 
neděle 23. 11. DOPOLEDNE 9.00–12.00 h
n ZŠ Trojská 110/211 
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna) 

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY 
dočasně umístěné kontejnery, do kterých je možné odkládat několik 
druhů odpadu. Během provozní doby kontejnerů je možné, ve spolu-
práci s pověřeným pracovníkem, odložit dřevěný a kovový odpad,dd od-
pad ze zeleně,ěě objemný odpad,dd elektrozařízení a nebezpečný odpad. 
neděle 26. 10.: 9.00–15.00 h
n v ulici Na Kazance u Diplomatické čtvrti
neděle 30. 11.: 9.00–15.00 h
n v ulici Na Kazance u Diplomatické čtvrti

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 24. 10. V 16.30 H
V CÍSAŘSKÉM SÁLE TROJSKÉHO ZÁMKU

U PŘÍLEŽITOSTI STÁTNÍHO SVÁTKU ČESKÉ REPUBLIKY

V PÁTEK 24. ŘÍJNA 2014 V 19 HODIN
v Císařském sále Trojského zámku

italský mužský pěvecký sbor Cohere
diriguje Piere Giuseppe Brambilla

Zazní směs italských národních a duchovních písní

Starosta MČ Praha-Troja Tomáš Drdácký společně s Galerií hl. m. Prahy
Vás srdečně zvou na

Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody
Nad Štolami 469, 250 70 Odolena Voda, http://salvia-os.cz

VÁS ZVE NA PŘEDNÁŠKU

ZA PŘÍRODOU KAŇONU
VLTAVY
O chráněných územích a botanických
zajímavostech ve skalách nad Vltavou, od Troji
po Kralupy nad Vltavou přednáší RNDr. Daniel Hrčka

V ÚTERÝ 14. ŘÍJNA 2014 V 17 HODIN
V AULE ZŠ TROJSKÁ, TROJSKÁ 110/211
Projekt je realizován s fi nanční podporou MČ Praha-Troja

Babí léto nám letos přálo – pod-
zim s chladnými rány však již klepe
na dveře.

Je to ideální čas k přeměně  šatníku
na podzimní a zimní oblečení, boty 
a doplňky.

Než tedy uschováte letní věci 
do zadních šuplíků a skříní, projděte
je a zamyslete se nad tím, jestli jste je
v jarní a letní sezóně využili.

Kam s oblečením, které již nepotře-
bujete?  Do popelnice rozhodně nepa-
tří!  Využijte textilní kontejnery PO-

TEX, které najdete například v ulici 
Na Kazance, Sosnovecká a Mazurská.

Kontejnery na textil v Praze a blíz-
kém okolí už mají, nebo brzy dosta-
nou, nový kabát (viz foto), který vám 
hned napoví, co se s odloženým oble-
čením stane a kterým organizacím tak 
díky tomu pomáháte.

Pokud se chcete dozvědět, proč je 
recyklace textilu tak důležitá nebo kde 
se ve vašem okolí kontejnery nachází, 
doporučujeme nahlédnout na stránky 
www.recyklujemetextil.cz

PODZIM
PLNÝ BAREV
JE ZA DVEŘMI
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Inzerce

TROJSKÉ SDRUŽENÍ
Vážení trojští sousedé, spoluobčané.
Trojské sdružení TOP 09 sestavilo kandidátku do komunálních 
voleb 2014 společně s kvalitními nezávislými kandidáty, protože 
sdílíme společný cíl. Být týmem schopných, podnikavých a sebevě-
domých občanů, kteří dokáží převzít odpovědnost jak sami za sebe 
a svoji rodinu, tak za konstruktivní a koncepční řízení své obce.

Nabízíme obyvatelům Troje moderní řízení, odrážející součas-
né a rozvojové potřeby obce, reprezentované vzdělanými, zkuše-
nými kandidáty, kteří jsou schopni reagovat na potřeby občanů 
a umí vyjednávat pro obec výhodná řešení jak u státní správy, tak 
u soukromého sektoru.

Naše společná kandidátka a program TOP 09 jsou pro všechny 
obyvatele Troje. Pro občany s různými názory, avšak schopnými 
a ochotnými sjednotit se na společných zájmech. Nerozlišujeme 
sousedy na starousedlíky a novousedlíky, nejde nám o minulost, 
ale o přítomnost a budoucnost, ve které hodláme žít a o naší obec 
se starat. Chceme vrátit Troju jejím občanům.

Máme smysl pro odpovědnost a realitu, organizační schopnosti 
a nejsme zatíženi politickými rozepřemi. Naše rozhodování bude 
směřovat vždy ve prospěch trojských občanů. Navrhujeme rozšíře-
ní a zkvalitnění prostor trojské mateřské školky. Budeme usilovat 
o získání magistrátní dotace k výstavbě plánovaného polyfunkč-
ního domu, zahrnujícího prostory pro úřad městské části (a tím 
uvolníme současné prostory úřadu zpět mateřská školce), nové 
zdravotní středisko, lékárnu, rodinné a společenské centrum. Nut-
ností je regulace průjezdové dopravy a zamezení urbanisticky ne-
vhodné zástavby v Troji.

Rozumným koncepčním hospodařením je možné dosáhnout 
rozkvětu naší obce v souladu s potřebami občanů Troje. Naši kan-
didáti jsou zaštítěni dlouhodobě fungující parlamentní stranou, 
jsou schopni, na rozdíl od jiných, zajistit návaznost obecní politiky 
a spolupráci na úrovni Prahy 7, Magistrátu hl.m. Prahy i Parlamen-
tu a Vlády ČR.

Vejdete-li do styku s vedením radnice MČ Troja, měli byste se 
setkávat s profesionalitou, „selským“rozumem, vstřícností a přede-
vším lidským přístupem. My vám tuto možnost nabízíme. Vynasna-
žíme se, aby Troja byla pro své obyvatele nejen pouze místem pro 
bydlení, ale i místem, ve kterém žijeme spokojeně a rádi.

Za trojské sdružení TOP 09, Ing. Jiří Kořenský

MINIINTERVIEW
S KANDIDÁTEM
DO M. Z. TROJA,
Mgr. MARCELEM
DĚKANOVSKÝM

gg

DOMOV
Něco o sobě? 
Narozen ve znamení štíra 1948 
v Opavě. Ženatý, dvě děti. Syn 
podníká na Slovensku, dcera 
studuje v Maastrichtu. 

Profese? 
Režisér, scenárista. Desítky tele-
vizních filmů a inscenací, mno-
ho mezinárodních ocenění. 
Základatel a ředitel nezávislých 
televizí např. TV JOJ. Na požá-
daní americké státní agentury 
asistoval při vzniku lokálních 
televizí v Bělorusku a Srbsku. 
Člen porot mezinárodních tv.
festivalů. 

Na čem pracujete dnes? 
Právě dokončují scenář k ce-
lovečernímu filmu z období 
Pražského jara.  

V jaké jste politické straně? 
Žádne. Ani dnes, ani za totality. 
Totálně však prosazují 
nezávislost a svobodu. 

Koho jste naposledy volil? 
Schwarzenberga. 

Jste tedy pravicově
smýšlejíci? 
Rodinu a domov musíme 
ochraňovat ze všech strán.
Z leva, z prava, z nebe 
i z pekla.

Jakou část občanů Troje je
třeba ochráňovat? 
Mládež ať jde do světa. 
V Troji se toho moc nenaučí. 
Podmínky lepšího života je 
třeba vytvořit především dětem 
a důchodcům. 
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PETR ŠÍMA, JAN KAVAN, KATEŘINA TŮMOVÁ, TOMÁŠ BRYKNAR, OTKA STAVOVČÍKOVÁ, TOMÁŠ DRDÁCKÝ, DANIEL SIROTEK, KLÁRA FOITLOVÁ, JAN KNITTEL

TROJSKÝ KŮŇ 2014 Sdružení nezávislých kandidátů
a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

VÁŽENÍ TROJŠTÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS K VOLBÁM, PŘIJĎTE DÁT HLAS CELÉMU TÝMU TROJSKÉHO KONĚ 2014!

VOLTE AKTIVNÍ TROJÁKY DO ZASTUPITELSTVA! VOLTE ČÍSLO 3
SVÝM HLASEM PODPOŘÍTE UPEVNĚNÍ POZICE TROJSKÉ SAMOSPRÁVY V HLAVNÍM MĚSTĚ

A NÁMI ZARUČENOU SPOLUÚČAST OBČANŮ PŘI SPRÁVĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI
HLAVNÍ BODY NAŠEHO VOLEBNÍHO PROGRAMU NALEZNETE VE VAŠICH POŠTOVNÍCH SCHRÁNKÁCH, NA WWW.TROJSKYKUN2014.CZ 

NEBO NA NAŠEM FACEBOOKOVÉM PROFILU

O PODZIMNÍCH 
O

VOLBÁCH

Vážení občané, zveme vás k volbám 

n do zastupitelstva městské části Praha-Troja

n do zastupitelstva hlavního města Prahy

n do Senátu Parlamentu ČR.

PÁTEK PÁTEK 10. 10. 2014, 14–22 h

SOBOTA 11. 10. 2014, 8–14 h

(a pravděpodobné 2. kolo Senátu 17. – 18. 10. 2014).

Volit se bude v hale Úřadu MČ Praha-Troja,

Trojská 230/96, Praha 7.

PŘÍSTUP DO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI JE Z ULICE TROJSKÁ
I Z ULICE NAD KAZANKOU.

Voličské průkazy bude možné vydávat jen pro volby do Senátu 1. 
a 2. kolo od 25. 9. do 8. 10. 2014 do 16 hod. a příp. samostatně 
pro 2. kolo od 13. 10. do 15. 10. 2014. Hlasovat na voličský průkaz 
ve volbách do zastupitelstev obcí nelze!

Všechny volební lístky naleznou voliči nejpozději 7. 10. 2014 
ve svých poštovních schránkách i s informacemi o způsobu hla-
sování a samozřejmě budou k dispozici i ve volební místnosti. 
Je třeba upozornit, že v jedné modré doručovací obálce budou 
3 hlasovací lístky. Ve volební místnosti pak volič obdrží od vo-
lební komise 2 úřední obálky: velkou šedou pro hlasovací lístek 
pro zastupitelstvo MČ Praha – Troja a zastupitelstvo Hl. m. Prahy 
(tedy oba lístky do jedné obálky) a menší žlutou obálku, do které 
vloží 1 hlasovací lístek pro Senát. Podrobné info www.volby.cz,
www.mvcr.cz R. Zajícová, zapisovatel OVK

Obč.

průkaz

s sebou

 V Zastupitelstvu hlavního města Prahy mimo jiné prosadím:

ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ U TROJSKÉHO MOSTU

CELOROČNÍ POHODLNOU MĚSTSKOU DOPRAVU

INVESTICE MĚSTA I MIMO AREÁLY ZOO A BOTANICKÉ

NÁVŠTĚVNICKÝ RUCH OHLEDUPLNÝ K REZIDENTŮM

Volte č. 1
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ŽIVOT V TROJI

6.–14. 9. 2014
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neboli EUROPEAN HERITAGE DAYS jsou v Troji již zavedenou a ši-
rokou veřejností vyhledávanou akcí. Každoročně se i zde otevírají 
zvídavým návštěvníkům brány architektonických památek, zhusta 
běžně nepřístupných. Začátek akce situovaný do torza památkové 
osady Rybáře vhodně navázal na letošní téma: Návraty ke koře-
nům. Velký dík patří všem dobrovolným spoluorganizátorům, bez 
jejichž přispění by se akce neuskutečnila.

SOUČÁSTÍ DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ JE I TROJSKÉ VINOBRANÍ – LETOS 16. ROČNÍK

NĚKOLIK POSTŘEHŮ LASKAVÝCH HOSTÍ
Jsem pravidelným návštěvníkem Trojského vinobraní a přiznávám, že 
Trojským vinobraním pro mne začíná podzim, byť v kalendáři tomu 
tak ještě není. Vždy je to pro mne setkání s dobrými přáteli, dobrým 
vínkem či burčákem a také programem, který je vždy obohacen o něco 
nového, co stojí za to poslechnout či shlédnout. Díky všem pořadate-
lům, kteří trojské vinobraní organizují a zajišťují jeho průběh. Dobrou 
úrodu vína všem vinařům v roce 2015.

Mgr. Stanislava Kottnauerová (sousedka z Kobylis) á

Již poněkolikáté jsme se zúčastnili oslavy vína v Troji. Rádi se sem 
vracíme, i když počasí nás letos hodně napínalo. Protože se jedná 

o správnou akci, tak vše vyšlo výborně – pár kapiček spadlo určitě 
pro štěstí!! Hodně stáánků s burčákem, to je klasika, ale především 
s dobrým tuzemským vínem, a to nás láká. Česká vína silně konku-
rovala zahraničním. MMilá obsluha, usměvaví lidé, příjemné ceny, ši-
roká nabídka sýrů, kllobás, preclíků a nově i zdravé grilování – tak 
to má být!! Vystoupenní mnoha folklórních seskupení i rozptýlení pro 
nejmenší, to jsme očekkávali a to patří k tradicím. Nás upoutala závě-
rečná bomba – Juwanna Jenkins and Her All-Star Mojo Band! To byl 
zlatý hřeb. Výborná mmuzika i zpěv a úžasné doprovodné slovo v „češ-
tině“!!! Paráda a pořřadatelům za vše moc děkujeme.

Š + K Jeništovi

Foto © M. Kučera



Přeji hezký den, nevím, zda není pozdě, ale snad 
na pochvalu nikdy. J Trojské vinobraní se nám moc 
líbilo. Sobotní termín byl skvělý nápad. Hudba hrá-
la dlouho, když bylo vinobraní v neděli, tak účinku-
jící brzy balili J Moc díky  Ivana Petrová

Trojské vinobraní je tradiční akce pražského podzimu. 
Vyznavači vína je netrpělivě očekáváno a vyhledáváno 

pro jeho jednoznačné zaměření na tento ušlechtilý nápoj a neopakova-
telnou atmosféru navozenou vznešeným prostředím Trojského zámku 
i pohledem do vinice sv. Kláry. Doprovodný program byl opravdu do-
provodný, protože dbáme na to, aby víno v této scenérii vždy hrálo 

hlavní roli, ovšemže bylo doplněno i sladkým perlením burčáku. Pro 
mlsné jazyky tu byla velká škála pochoutek z celé Evropy. Pro vážné 
či zvědavé zájemce byl připraven seriál řízených degustací, které celé 
odpoledne probíhaly v zámeckém sklepení. V klidném a komorním pro-
středí bylo možné se nechat provést průřezem produkce jednotlivých 
vinařství, každý vzorek podrobit diskusi a odhalit tak mnoho zajíma-
vých detailů. Průvodci degustací bývají nezřídka samotní tvůrci vín. Sa-
mozřejmě jsme nezapoměli na děti, pro které byl připraven celodenní 
program. Například hry v bludišti, tvůrčí dílna, pouliční divadlo, retro 
kino ve sklepení se směsí pohádek. Už druhý rok byl program i stán-
kový prodej rozšířen do jižní zahrady, to pro udržení klidnější a vzduš-
nější atmosféry. Severní podium je zaměřeno především na folklorní 
program, jižní pak na žánry alternativnější. Jan Kavan, junior

777777
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Z JEDNÁNÍ KOMISE 
PRO ŠKOLSTVÍ
10. ZÁŘÍ 2014
Komise pro školství se sešla na svém posled-
ním jednání v tomto volebním období. Ře-
ditelé škol Mgr. Pacík, Mgr. Čížková, která 
zastoupila pana Mgr. Jendřejase a nová paní
ředitelka mateřské školy paní Bc. Barešová 
podali zprávu o současné situaci ve školách. 
Začátek školního roku proběhl ve všech ško-
lách bez problémů. Dále se členové komise
podrobně zabývali stravováním v základní 
a mateřské škole. V základní škole vzniká 
nová stravovací komise, kam by se měli za-
pojit i rodiče dětí z mateřské školy. V mateř-
ské škole v současnosti problémy se stravo-
váním nejsou. Působení Sodexa v základní 
škole je podmíněno zlepšením kvality jídla 
a pestrostí jídelníčku, což by měla hodnotit 
stravovací komise. Na základě jejich výsled-
ků se městská část bude rozhodovat o pro-
vozovateli školního stravování.

Všichni zástupci škol ocenili dobrou 
spolupráci s městskou částí a pan Ing. Ko-
řenský poděkoval všem členům za práci
v komisi během čtyř let.

Z JEDNÁNÍ
KONTROLNÍHO VÝBORU 
DNE 22. ZÁŘÍ 2014
Kontrolní výbor ZMČ Praha-Troja se sešel 
na svém posledním jednání v tomto vo-
lebním období. Zabýval se za účasti pana 
starosty Ing. arch. Drdáckého průběhem 
konkurzního řízení na ředitelku mateřské 
školy a pronájmem zahrady u domu Pod 
Sklenářkou čp. 285 za podmínek stanove-
ných novou nájemní smlouvou.

mDále se kontrolní výbor zabýval plněním
ougrantů přidělených v roce 2014 a kontrolo
kéusnesení přijatých zastupitelstvem městsk

nalčásti od července 2014. Výbor projedn
vý-a schválil závěrečnou zprávu o činnosti v
Zá-boru ve volebním období 2010–2014. Z

dská věrem předsedkyně výboru JUDr. Čad
hempoděkovala členům výboru za práci běh

celého volebního období.

ZE ZÁPISU 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA
Bod č. 2 – K úplatnému převodu pozemku parc. č. 467/1 k. ú. Troja z vlastnictví hl. m. Pra-
hy, správa svěřena Městské části Praha-Troja do vlastnictví pana Ing. Petra Dvořáka a paní 
Ing. Mileny Dubské

Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu k úplatnému převodu 
pozemku parc. č. 467/1 k. ú. Troja. P. starosta doplňuje, že výměra vznikla na základě jeho 
jednání s vlastníky a konzultace na ÚMČ Praha 7. Cenu potvrdil také druhý znalec. Ing. Bryk-
p p j p j ý j

nar doplňuje, že na pozemku fyzicky nestojí žádná stavba. Přílohou důvodové zprávy bude
znalecký posudek a korespondence s úřadem P7. ZMČ schvaluje úplatný převod části po-

j y y j y

zemku parc. č. 467 k. ú. Troja (dle oddělovacího geometrického plánu č. 2211–47/2013 ze
dne 19. 6. 2014 oddělené a nově označené jako pozemek parc. č. 467/1 k. ú. Troja) o výměře 
293 m2, z vlastnictví hl. m. Prahy, správa svěřená Městské části Praha-Troja, do podílového 
vlastnictví id. ½ Ing. Petru Dvořákovi, nar. 7. 9. 1964, trvale bytem Pod Havránkou 10B, 
Praha 7 – Troja, a id. ½ Ing. Mileně Dubské, nar. 7. 2. 1968, trvale bytem Pod Havránkou 
10B, Praha 7 – Troja, za kupní cenu ve výši 2 736 620 Kč, tj. 9 340 Kč/m2 s výhradou věcného 
předkupního práva na dobu deseti let.

 usnesení č. 113 schváleno 6 hlasy
Bod č. 3 – K uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na provedení veřejné zakázky „Úpravy 

y

Staré školy v Troji“
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí informaci o průběhu zadávacího řízení ve-

řejné zakázky „Úpravy Staré školy v Troji“. Stavební dozor je zajištěn. ZMČ schvaluje uza-
jj

vření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – firmou STARKON JIHLAVA CZ a.s., Úzká 1, 
j y y y j j j jj

586 01 Jihlava IČO 26227525, za konečnou cenu 2 879 934 Kč včetně 21% DPH.
y ý

usnesení č. 114 schváleno 5 hlasy, jeden zastupitel se zdržel hlasování
Bod č. 4 – Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7

Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu k volbě přísedících Ob-
vodního soudu pro Prahu 7 k volbě navržené přísedící. ZMČ volí Mgr. Pavlínu Běhalovou 

j

přísedící Obvodního soudu pro Prahu 7. usnesení č. 115 schváleno 6 hlasy
Bod č. 5 – výběr z informací starosty
■ aktuality k dopravní obsluze Troje
– MČ odeslala žádost na ROPID o ponechání kloubových autobusů 

y j

– Trojský most bude zprovozněn 6. října, již od září ale bude uzavřena ulice Povltavská
– Křižovatka Na Kovárně – Investice předána městu, není zatím vysoutěžený dodavatel
–  Dokončení povrchu ulice Pod Havránkou bude ve dvou etapách a opět s omezeným pro-

vozem
■ aktuality k probíhajícím stavbám města a MČ
– minulý týden proběhlo jednání k chodníku do Podhoří
■ konec volebního období
–  pan starosta žádá zastupitele o vypracování zprávy o plnění programového prohlášení za-

stupitelstva, sejít by se měly také komise
–  Pan starosta předkládá přehled studií, o který byl zastupiteli požádán. V souvislosti s pro-

jektem na dům převozníka – MČ obdržela žádost o stanovisko ke zřízení půjčovny lodiček 
ý y

v Podhoří.
–  Dále předkládá tabulku žádostí městské části o granty – přehled financí získaných z jiných 

zdrojů.
–  Ing. Bryknar na příštím jednání komise projedná spokojenost občanů s obchodem Na Ko-

várně. 
■ stížnost paní Herzogové
– sokolská cesta (majitel TJ Sokol Troja) zatím oficiálně otevřená není 
–  na vyčištění dostal grant provozovatel kempu a restaurace, následovat bude úprava přileh-

lých soukromých pozemků a oprava nebo výstavba nového oplocení u pozemku městské 
části a nakonec bude stanoven režim používání cesty a jejího otevření

–  dle pana Knittela by bylo dobré, kdyby se tam udělala cesta, aby se dalo projet kočárkem
–  Ing. Bryknar: městská část poskytnutím grantu projevila dobrou vůli, že s nápadem souhla-

sí. Projít s kočárkem po Trojské ulici v místě nejužšího chodníku se bezpečně téměř nedá
–  k stížnosti na Posvícení, hudba hrála přiměřeně a produkce skončila cca ve 20:30 hod.
■ školní jídelna – zaměstnanci Sodexo byli vyzváni k opatřením, která by zajistila zlepšení 
kvality jídla. Připomínky jsou sdělovány zastupitelům a úředníkům, ale v knize ve školní jídel-
ně není žádný zápis se stížností nebo připomínkou. Proto MČ zatím nepřistoupí k výpovědi. 

y j y j y j

■ Se způsobem jakým TSK navrhuje provést opravu provizorního parkoviště ZOO pod zám-
kem MČ nesouhlasí.

j ý

Dopravní režim v ulici Pod Salabkou – jsou připraveny dvě varianty řešení ulice, ke kte-
rým se vyjádří obyvatelé Salabky. 

Komise pro životní prostředí by měla urgovat řešení skládky zeminy v Podhoří.
Prostředky na odstranění povodňových škod – zbývají dvě lokality: u Loskotů a fotbalové 

hřiště. 
Vyšlo nové nařízení Rady HMP, které upřesňuje podmínky výstavby v přírodních parcích 

na území města. Po projednání ve stavební komisi pan starosta vypracuje návrh upřesněného 
výkladu pro jednotlivé části Troje. K tomu může nové nařízení posloužit. Dokument předloží 
zastupitelstvu k odsouhlasení a následně ho MČ projedná na Praze 7.
ý p j j p

Od října by měly začít platit také Pražské stavební předpisy.
Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta

KONANÉHO 
DNE 26. 8. 2014

8
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RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZRIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

Nabízíme byt 3 +1, 113 m2 / 2 terasy,
2 garáž. stání v rezidenci Troja
info: Jitka Fejfarová 725 293 520

světová
jednička
v realitách

ŽIVOT V TROJI

O ČEM JEDNALA KOMISE 
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
DNE 15. 9. 2014
n Vítání občánků 24. 10. 2014 – slavnost-
ní koncert v Trojském zámku začíná v 19 
hodin – p. Stavovčíková předložila komisi 
návrh na pamětní mince – přihlášených dětí e
je šestnáct – s ředitelkou galerie bude do-
hodnuta doba konání akce – pravděpodob-
ně 16 hod. n Obsazování bytů DSS a DIP 
– v DIP jsou delší dobu neobsazené dva me-
zonetové byty – komise navrhuje nabídnout 
ubytování v souladu s domovním řádem 
i jiným žadatelům a doporučuje provést 
změny v systému přidělování bytů tak jako 
v DSS: volný byt bude nabídnut dále po-
dle seznamu žadatelů o pronájem s tím, že 
bude dodržena podmínka tříměsíční doby 

pronájmu s možností prodloužení – komise 
doporučuje přidat do domovního řádu DSS 
zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách 
– vzhledem k rekonstrukci přízemí DSS je 
nutno prozatímní provoz domu uspořádat 
za všestranné tolerance zúčastněných osob.

zkrácený zápis tajemnice komise R. Zajícová

Z JEDNÁNÍ KOMISE 
PRO OBECNÍ MAJETEK
DNE 18. ZÁŘÍ 2014
Komise pro obecní majetek se sešla svém po-
sledním jednání v tomto volebním období 
a zabývala se převážně stanovisky k úplatným 
převodům pozemků na žádost Magistrátu hl. 
m. Prahy. S úplatným převodem části pozem-
ku parc. č. 1274/2 k. ú. Troja ve vlastnictví 
hl. m. Prahy komise nesouhlasí a rozhod-

nutí k úplatnému převodu částí pozemků 
na Hrachovce parc. č. 1497/1, 1498 a 1499 
k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy pozdr-
žela po projednání s vlastníky okolních ne-
movitostí. Komise nevyslovila souhlas ani 
s úplatným převodem části pozemku parc. č. 
379/1 k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy. 

Komise dále projednala žádost o úplat-
ný převod nebo pronájem pozemku parc. 
č. 1424/1 k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. 
Prahy, kde souhlasí jak s úplatným převo-
dem, tak s pronájmem. Na závěr se členové 
komise vyjádřili k provozu obchodu Na Ko-
várně pod vedením nového nájemce, kde 
konstatovali lepší výběr pečiva, ale vyšší 
ceny a užší sortiment, čímž zatím nebyly 
splněny všechny požadavky městské části. 
Na závěr předseda komise Ing. Bryknar 
poděkoval všem členům komise za dobrou 
spolupráci v komisi během celých čtyř let.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ TROJSKÉHO MOSTU
Otevření mostu v sobotu 4. října 2014 proběhne dle následujícího harmonogramu: 

 9:00 Zahájení akce Zahájení akce pro veřejnost spojené se Dnem otevřených dveří 
v Tunelovém komplexu Blanka. 

12:30 Slavnostní proslovy a rozhovory na podiu 
13:00 Ukládání pamětních listin 
13:20 Trojský most slavnostně otevře přestřižením pásky primá-

tor hl. m. Prahy, pan Tomáš Hudeček, náměstek primá-
tora, pan Jiří Nouza, zástupce autorů mostu, pan Roman 
Koucký, zástupce zhotovitele stavby, pan Miloslav Hadra-
va, starosta městské části Praha 7, pan Marek Ječmének 
a starosta městské části Praha - Troja, pan Tomáš Drdácký. 

Otevření Tunelového komplexu Blanka pro veřejnost proběhne
od 9:00 do 14:00 hodin.

Nabízím zkušené pečovatelské služby 
k seniorovi včetně vaření a úklidu, 

NEJRADĚJI V TROJI.
Info na stavsi@seznam.cz

nebo tel.: 605 854 055
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Čistotu a údržbu chodníků a odstraňování nepořádku neustále zajiš-
ťují dva pracovníci MČ Praha-Troja. Pravidelně procházejí ulice v Tro-
ji a Podhoří a odstraňují odpadky a černé skládky. Během úklidu také 
odstraňují psí exkrementy po neukázněných pejskařích a doplňují 
sáčky na psí exkrementy. Zimní údržbu převážné většiny chodníků, 
jejichž vlastníkem je hl. m. Praha, provádí firma IPODEC. Úklid a za-
jištění bezpečnosti na chodnících jsou povinností města, ale protože 
tyto služby jsou nedostatečné, uklízí Městská část Praha-Troja stěžejní 
chodníky v ulici Trojská k tramvaji, okolo školy a mateřské školy, Nad 
Kazankou a Trojská od ZOO k ulici Nádvorní. Pokud je třeba, stará se 
MČ Praha-Troja i o pořádek na ostatních chodnících.
Odvoz domovního odpadu: n Velkoobjemové kontejnery -zajišťu-y
je pro občany Městská část Praha-Troja v předem stanovených ter-je pro občany Městská část Praha-Troja v předem stanovených ter-
mínech (info vždy v časopise a na www.mctroja.cz -). VOK jsou při-
stavovány na šesti stanovištích: n dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211, 
n křižovatka Pod Salabkou x Trojská n V Podhoří proti čp. 280 
(bývalá Octárna) n Sádky – u stání na tříděný odpad n -Pod Ha-
vvránkou u čp. 238/8 – před vraty Panského statku n Na Pazderce, 
proti čp. 213. n Objemný odpad je možné také zdarma -(pro ob-a
čany hl. m. Prahy) odkládat ve sběrných dvorech ý. Nejbližší sběrný 
dvůr se nachází v ulici Voctářova, Praha 8 – Libeň, tel: 266 007 299, 
731 909 653. Otevřen po–pá 8:30–17:00 hod., so 8:30–15:00 hod.
n Bioodpad – odpad ze zahrádky a z kuchyně mají možnost obča-
né odkládat buď na sběrné dvory (pro občany hl. m. Prahy zdar-y
ma) nebo si u Pražských služeb objednat hnědouo popelnici o obje-
mu 120 nebo 240 l na odvoz bioodpadu. Cena za vyvážení 120 lit-
rové nádoby jedenkrát za 14 dní je 600 Kč za sezónní svoz (od 1. 4. 
do 30. 11.) a 900 Kč za celoroční svoz. Cena za vyvážení 240 litrové 
nádoby je 960 Kč za sezónní svoz a 1440 Kč za celoroční svoz. Služ-
bu svozu bioodpadu je možné objednat elektronicky na www.psas.
cz nebo na tel.: 284 091 888 Pražských služeb. n Ve stanovených 
termínech přistavuje Městská část Praha-Troja velkoobjemové kon-
tejnery na biologický odpad. Datum přistavení kontejnerů musí 
být zkoordinováno se všemi městskými částmi Prahy a plánují se již 
od dubna na celý následující rok. Z tohoto důvodu bohužel není 
možné termíny naplánovat podle aktuálního počasí. Pozor! Mezi 
bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, 
kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny 
a všechny další biologicky nerozložitelné odpady. n Kontejnery na tří-
děný odpad: slouží obyvatelům k odkládání tříděného odpadu, 
termíny vyvážení naleznete na jednotlivých nádobách.
Životní prostředí: n Hluk – v neděli a státem uznávanýcha hdnech 
ppracovního klidu je v Troji a Podhoříu íomezeno používání zařízení 
a přístrojů způsobujících hluk např. sekačky, pily, křovinořezy atd. k
(usnesením zastupitelstva MČ Praha-Troja č. 99 ze dne 10. 12. 2013). 
n Čistota ovzduší – Pálení listí a jiného a mokrého bioodpadu je u
na území města Prahy zakázáno. Dle zákona o ochraně ovzduší lze 
v otevřených ohništích spalovat pouze suché rostlinné materiály v otevřených ohništích spalovat pouze suché rostlinné materiály 

-neznečištěné chemickým látkami. Pokud jsou spalovány jiné odpa-
dy, než suché rostlinné materiály, hrozí udělení pokuty až ve výši 
50 000 Kč. Vzhledem k dalšímu značnému znečištění ovzduší v Trojské v
kotlině stovkami projíždějících éaut je v tomto směru zapotřebí důsledné 
uvědomělosti každého z nás. Ze strany Úřadu MČ Praha-Troja i nadále 
pokračují apelace na zodpovědná místa o nápravu tohoto velmi 
nepříznivého stavu ovzduší v Troji. 
Doprava: Informace o současné dopravní situaci v Troji a jejích 
změnách dostává každý občan Troje, jehož e-mailovou adresu má 
Úřad MČ Praha-Troja k dispozici (aktualizované a další e-mailové 
adresy zasílejte na info@mctroja.cz). Všechny aktuální informace
jsou vždy uváděny na www.mctroja.cz, v měsíčníku TROJA, ve vý-
věsních tabulích a jsou k dispozici na Úřadě MČ Praha-Troja.
Bezpečnost: V Troji slouží dva okrskáři – strážníci městské poli-
cie -Kamil Dunička a Miroslav Lexmann. Jejich služby jsou v součas-
né době každodenní ta je možno je v případě potřeby kontaktovat 
na tel. 723 568 239, také v místní služebně v Domě spokojeného 

-stáří, Povltavská 21, případně prostřednictvím Úřadu MČ Praha-
- Troja, tel. 671 574 514 nebo 284 686 103/4. V denních a převážně 
v nočních hodinách u nás dohlížejí na bezpečnost území projíždě-v nočních hodinách u nás dohlížejí na bezpečnost území projíždě-
jící motorizované jednotky městské policie hl. m. Prahy.jící motorizované jednotky městské policie hl. m. Prahy.

INFOSLOUPEK
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ST ING. ARCH.
TOMÁŠ DRDÁCKÝ
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Co se Vám z úmyslů uvedených v programovém prohlášení povedlo? 
Programové prohlášení současného zastupitelstva bylo velmi

bohaté a ne všechno je hotovo. Přesto se podařilo uskutečnit 
poměrně hodně, můžete posoudit – viz strana 2. Těší mne, že 
kandidát TOP 09 na starostu na úterním setkání prohlásil, že
jsme program splnili na 70 %. Je to vlastně velké uznání. Jen
je dobré také připomenout, že ne vše je v moci zastupitelstva 
MČ. Například o dopravě nebo výstavbě nerozhodujeme, jen 
můžeme uplatňovat připomínky. 

Ještě jedna věc mimo program – díky Sdružení městských 
částí hlavního města se podařilo rozložit záměr Rady HMP 
uvažovat o rušení městských částí. Připomnělo nám to, že 
místní samospráva není samozřejmostí, přestože všude v Ev-
ropě je právo na místní zastupování obyvatel respektováno 
a hodnoceno jako nejhospodárnější a nejdemokratičtější 
správa měst.

Co jste zkusil s komisí uskutečnit, ale musel se smířit s tím, že to nejde? 
Chtěli jsme projednat regulační plán. Iniciovali jsme jeho

vytvoření, pořizovatelem ale musí být hlavní město a v kontextu 
Metropolitního plánu na to nezbyla kapacita. S novým Naříze-
ním města o přírodních parcích máme novou šanci na regulaci 
staveb. Velkou brzdou byly samozřejmě i povodně. Přesto jsme 
dokázali účelně využít zdroje a nyní uklízíme odpad, který je 
v Podhoří ještě z povodně 2002!!

Letos kandidujete také do Zastupitelstva hlavního města. Dá se to 
kombinovat s kandidaturou na starostu Troje?

Ano, dosud byli členy ZHMP především starostové a rad-
ní velkých městských částí. Věřím, že má smysl lépe propojit 
lokální a celoměstskou správu Prahy. Většiny zasedání ZHMP 
jsem se zúčastnil jako host, bez možnosti hlasovat. Když chcete 
vystoupit k bodu jednání máte limit 3 minuty. Tři minuty na to, 
vysvětlit proč nechceme Záchranku, silnici do Zoo podél řeky 
v Troji, nebo proč je potřeba udělat chodník do Podhoří, který 
tam měl být už se stavbou slonince. Jako zastupitel můžete věci 
ovlivnit snáze a efektivněji.

Co vám nejvíce bránilo splnit sliby a co naopak byste rád vyzdvihl? 
Problémem pro celé město byla velká nestabilita vedení Pra-

hy: dvakrát se měnil primátor, pětkrát Rada hlavního města, 
ve funkci ředitele odboru, který má na starosti investice, se 
vystřídali čtyři lidé. Nikdo nechtěl rozhodovat, hodně věcí se
zbrzdilo. Vyplatilo se nám držet konzistentní pohled a názory, 
jen tak jsme dokázali pro Troju vyjednat například úpravy ko-
lem zastávek tramvaje, dobré spojení MHD, náhradní dopravu
i po dobu výstavby tunelu a mostu apod.

Jsem rád, že naši členové zastupitelstva přes zdravotní či
rodinné těžkosti zůstali velmi spolehlivými zastupiteli a dohro-
mady dělným týmem. Jsem rád, že personální obsazení úřadu
doznalo změn k lepšímu, mám radost z nových kolegů – Dani-
ely, Martina, pana Nájemníka a dalších. Rád bych také vyzdvihl 
úsudek, věcnost a kultivovanost Otky a Tomáše, místostarostů, 
kteří mi pomáhali profesionálně, na úrovni jednat a bez ostudy 
reprezentovat Troju! Takové zastupitele bych Troji přál i do bu-
doucna!

Příští schůzka Klubu trojské 
historie se koná ve čtvrtek 
16. října od 17 hodin v klubovně
Domu spokojeného stáří

TROJSKÝ KALENDÁŘ
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ING. TOMÁŠ BRYKNAR
1. ZÁSTUPCE STAROSTY, PŘEDSEDA KOMISE 
PRO OBECNÍ MAJETEK

Co se vám z úmyslů uvedených v programovém prohlášení povedlo?
Mým hlavním úkolem byla revize obecního nemovitého ma-

jetku (kterého městská část vlastní poměrně mnoho) a zabránění 
jeho prodeje. Revize majetku je z větší části hotová, některé zále-
žitosti jsou ještě v běhu. Obnovili jsme nájemní smlouvy, zavedli 
jsme tzv. „Lístky budov“ s dokumentací o stavu, rekonstrukcích, 
investicích a jejich návratnosti. Přitom se samozřejmě snažíme brát 
ohled na přání nájemců, jako je mateřská škola, základní škola 
nebo korejská ambasáda. Další součástí naší práce jsou dlouhodo-
bá a složitá jednání s Magistrátem hlavního města Prahy, týkající 
se našich žádostí o bezúplatné předání některých pozemků. Po-
dařilo se nám výhodně si pronajmout od Státního pozemkového 
úřadu pozemky v Troji u Loděnice a v Podhoří. V Podhoří vznikne 
veřejná zeleň pro aktivní odpočinek obyvatelů Troje i turistů. Ve-
dle loděnice se rozšíří pronajatá plocha o areál výcviku ovčáckých 
psů, což bude jistě další oživení už tak pestrého dění u vody pro 
děti i dospělé – nyní je tam např. pronajímatelem HG Sport nově 
vybudované beach volejbalové hřiště. Velkým přínosem pro měst-
skou část byl nástup ing. Budské (Smolové), která se skvěle stará 
o správu nemovitého majetku (pozemků).

Co jste zkusil s komisí uskutečnit, ale musel se smířit s tím, že to nejde?
Závazek neprodávat nic z obecního majetku jsme v jednom pří-

padě porušili. Pro pozemek v Podhoří se zanedbanou stavbou se 
od roku 1994 nenašlo využití, tak jsme jej po důkladném zváže-
ní a projednání v komisích prodali. Výtěžek je určen pro novou 
investici, samozřejmě opět v Podhoří. Tou je plánovaný domek 
převozníka, smělé plány na jeho podobu nám však zkomplikovala 
povodeň z června minulého roku, musíme od začátku uvažovat 
o formátu a účelu stavby, která by pomohla lidem a nebyla po-
sléze marnou investicí. U pronajatých pozemků v Podhoří jsme 
nyní v realizaci jejich využití brzděni zjištěnými pozůstatky povod-
ní 2002 a bude zde muset nejprve proběhnout revitalizace těchto 
pozemků. 

Co vám nejvíce bránilo splnit sliby a co naopak byste rád vyzdvihl?
V případě mé práce jsou to zejména neovlivnitelné záležitos-

ti – právě např. u zmíněného domku převozníka to byly povodně. 
V jednáních s lidmi, ať už na úřadech či s obyvateli zásadní pro-
blémy nevidím. Rád přijímám připomínky a podněty od místních 
občanů, pro mou práci jsou vždy přínosem a děkuji za ně. Je to 
pro mne důležitá zpětná vazba. Je jasné, že je zde i nadále v oblasti 
obecního majetku spousta práce a nedořešených záležitostí a této 
práci bych se rád věnoval i nadále.

ZPOVÍDÁME

ZASTUPITELE

TJ SOKOL INFORMUJE

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
zaplnily prázdninově osamělé trojské tělocvič-Začátkem září se opět z
cvičí a sportují. V rozvrhu došlo k drobným ny a Sokolové s chutí 

e zkušební době, a uvidíme, zda se osvědčí.změnám, které jsou ve
1.  Středa ( í) 1x za 14 dn 17:00–18:00 (velká tělocvična) –

„Dítě-pohyb-hudba“(děti 5–10 let)“
2.  Středa 18:00–19:00 (malá tělocvična) – Jóga (ženy)a
3. 0 Čtvrtek 15:30–16:30 (velká tělocvična) – „školkové“ děti (3–5 let) 

16:30–17:3016 30 17 30 (velká tělocvična) – ( lká Rodiče s dětmi (1–3 roky)
17:30–19:00 (velká tělocvična) – Sportování (6–12 let) – navazu-
je na školní družinu (cvičitel si může děti vyzvedávat po domlu-
vě s rodiči). V jednání je také cvičení Zumby

(tělocvična je však volná až od 21 hod.) – zájem hlaste Báře Králové.
Dotazy, informace a přihlášky v jednotlivých hodinách nebo
na tel.: 723 607 070 (náčelnice K. Šrámková) nebo na facebooku
Sokola (TJ Sokol Troja – všestrannost). Věříme, že změny povedou 
k lepšímu a hodiny budou naplněné spokojenými sportovci.
Na podzim připravujeme několik akcí, na které jste srdečně zváni:
n Sobota 27. 9. od 10 do 16 hodin proběhne brigáda na sokolské 

DÍTĚ POHYB HUDBA
VE STŘEDU 17:00–18:00 VE VELKÉ TĚLOCVIČNĚ U ZŠ, ZATÍM 1X ZA 14 DNÍ

Září rytmus a pohyb koordinace pohybu s hudbou

Říjen Ropeskipping trikové skákání přes švihadlo

Listopad Aerobik pro děti základní kroky aerobiku 
a stepaerobiku

Prosinec BOSU a hudba
mikulášská hodina 
s vystoupením

využití balanční podložky a kroků 
stepaerobiku

Leden Sokol dance základní kroky standardních 
a latinskoamerických tanců

Únor Zumba pro děti využití naučených kroků 
z předchozího měsíce v Zumbě

Březen využití náčiní overbaly, gymbaly, rytmické nástroje

Duben Ropeskipping trikové skákání přes švihadlo

Květen využití náčiní kroužky, obruče, šátky, pompony

Červen Country dance
ukázková hodina 
s vystoupením

základy country tanců

Informace: Jana Šrámková (724 272 566, jana.sramkova@mafra.cz)

TROJSKÝ KALENDÁŘ

SPORTOVÁNÍ Každý čtvrtek 17:30–19:00
ve velké tělocvičně děti si bude cvičitel vyzvedávat v družině
(pokud budou rodiče souhlasit), (první hodina ve čtvrtek 25. 9. 2014)

Program pro rok 2014/15:

 září, říjen miniházená
 listopad ropeskipping
prosinec, leden ringo, 

freesbee, bruslení 
(pokud bude led)

 únor cvičení na BOSU

 březen florbal
 duben cvičení na nářadí
 květen  líný tenis, 

přehazovaná 
 červen  atletika, rafty

(za příznivého počasí)

Organizace SENIOR FITNES o.z. pořádá
den plný pohybových, zdravotních a duševních aktivit:

DEN PRO ZDRAVÍ KE DNI SENIORŮ
1. 10. 2014 od 9.00 h v areálu softbalového a baseballového hřiště 
SABAT Troja

Každý bez ohledu věku včetně dětí se může zúčastnit  např. pochodu í
Nordic Walking,gg cyklovýletu kolem Vltavy, zdravotního cvičení, různých íí
her,rr jízdy na elektrokolech atd. Je možno si zde také nechat zdarma vyše-h
třit zrak,  zkusit srdeční zátěžový test, shlédnout ukázku první pomo-
ci a další. V areálu je zajištěno sociální zázemí, šatny a občerstvení. 
Bližší informace jsou uvedeny na www.sabat.cz a www.mctroja.cz nebo GSM 606 640 018.

CVIČENÍ ŽACTVA

Kontakt: Kateřina Šrámková katerinasramkova@seznam.cz, tel.: 723 607 070
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cestě za účelem vyklizení cesty n Sobota 11. 10. autobusový zájezd 
do Mariánských lázní n Neděle 12. 10. Drakiáda n Pátek 31. 10. 
Strašidýlková cesta n v listopadu proběhnou u Autodráhy n Sobota 
6. 12. vánoční zájezd do Německa – městečka Amberg n Neděle 
7. 12. tradiční předvánoční veřejné cvičení dopoledne a odpoledne
bude Mikulášská besídka s nadílkou. Těšíme se na Vás!a

Cvičitelský sbor sokolské všestrannosti

STOLNÍ TENIS
V neděli 21. 9. proběhl ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha třetí turnaj ze 
Seriálu turnajů ve stolním tenise 2014 ve čtyřhrách. Šestnáct hráčů, tedy osm
párů hrálo v jediné skupině systémem každý s každým na tři vítězné sety. Bez 
porážky zvítězili Josef Pozníček s Tomášem Počtem, druzí a současně nejlepší 
ze Sokola Troja Dušan Martykiewiecz s Lucií Frýsovou a na třetím místě skončil 
pár Vladimír Černík a Pavel Klokočka. Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu
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TIP PRO VÁS

BZ PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz

SYMFONIE ŽELEZNÉHO OŘE
Že světoznámý hudební skladatel Antonín 
Dvořák (1841–1904) miloval vlaky, je vcel-
ku známá věc. Hodiny vydržel sledovat po-
sun lokomotiv na nádražích. Ostatně, když 
by jste prožili dětství na dohled kolejí, pak 
by možná i vám železnice trvale učarovala.
Její kouzlo můžete vyzkoušet z nově ote-
vřené železniční stanice Praha – Podbaba.
A třeba právě do skladatelova rodiště – Ne-
lahozevsi. Dvořákův rodný dům je přístup-
ný coby památník. Z Kralup nad Vltavou,
kde příměstská linka končí, můžete pokra-

čovat buď návazným spojem jednu zastávku 
do stanice: Nelahozeves zastávka (nikoliv a
Nelahozeves město) nebo se nabízí roman-
tická dvoukilometrová, turisticky značená 
Dvořákova stezka podél řeky.a

Dvořákovo muzeum v Praze – vila Ame-
rika (Ke Karlovu 20, Praha 2, spojení meto 
C, stanice I. P. Pavlova a deset minut chů-
ze) představuje drobnou expozici Antonín 
Dvořák a vlaky (do 29. 3. 2015).y
Otevřeno út–ne 10–13.30 a 14–17.00 h. 
Vstupné: 50 Kč, snížené 25 Kč. s.p.a.

Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi ote-
vřen: 1. a 3. týden v měsíci stř–ne 9.30–12, 13–17 h,
2. a 4. (5.) týden v měsíci stř–pá 9.30–12, 13–17 h.
Od měsíce listopadu do února je návštěva bez 
předchozího objednání možná jen do 16 hodin.
(tel.: 315 785 099, e-mail: a_dvorak_pamatnik@
nm.cz). Vstupné: 30 Kč, snížené 15 Kč.

Praha – Podbaba (do Kralup n/Vlt.): 8.49 a dále v hodinových intervalech (nebo Holešovice-zastávka,
vždy o pět minut dříve).

BOTANICKÁ ZAHRADA V TROJI OTEVŘELA ROZHLEDNU
Pražská botanická zahrada otevřela v úterý 9. září desetimetrovou rozhlednu. Šestitunová ocelová 
rozhledna z dílny Čestmíra Sušky stojí v severní části pražské botanické zahrady, na svahu nad Trojou. 
Uvnitř potrubí se nachází vřetenovité schodiště a povrch tubusu zdobí dekorativní otvory, z nichž je 
možné vyhlédnout ven.
Desetimetrový kolos, který vyrobil Čestmír Suška z ocelového potrubí, zakoupila Botanická zahrada 
hl. města Prahy již před časem a donedávna byl umístěn v prostorách holešovického DOXu. Nyní se 
však stal dominantou arboreta v severní části zahrady, kde bude sloužit návštěvníkům jako rozhledna. 
Díky otvorům, které Suška do skulptury „vyšil“ autogenem a vřetenovitému vnitřnímu schodišti, je 
k rozhlížení se po krajině skvěle uzpůsobena. Rozhledna je navíc situována tak, aby plnila nejen este-
tickou, ale i edukativní funkci. Skrz okénka v plášti skulptury může zvídavý divák a návštěvník zblízka 
pozorovat koruny stromů a jejich obyvatele z živočišné říše. text i foto: www.kudyznudy.cz

4. 10. Lepený celoroční věnec – věnec – aranžo-
vací seminářř zaměřený na výrobu
celoročníhoo lepeného věnce na 
zavěšení nebbo položení. Dekoraci 
lze použít doo interéru i ven.

18. 10.– 4. 1. 2015 SStromy – y výstava před-
staví výběr vícce jak čtyř desítek dře-
vin, které jsouu nějakým způsobem
pro návštěvníkka atraktivní a stojí 
za to se o nich h dovědět více. Tyto 
unikáty budou označeny informač-
ními tabulemi.

 19. 10.Zahradou proběěhne
ČEZ City Trail RunRun

ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz;
www.facebook.com/zoopraha

Otevřeno denně, v říjnu od 9.00 do 19.00 h

1. 10. Den seniorů užijí si hlavně senioři.
4. 10. Svátek zvířat Mezinárodní den 

zvířat s odpoledním rejem masek. 
5. 10. Zooškola pro dospělé Máte strach 

z hadů nebo pavouků a chtěli byste 
mu čelit? Pak je tento den určen 
právě vám! Nutno předem objed-
nat na zooskola@zoopraha.cz.

7. 10. Děti za korunu společně oslavujeme 
zařazení Zoo Praha na 7. místo mezi 
všemi zoologickými zahradami světa.

12. 10. Den rohů a parohů Rohy či parohy 
jsou nápadnou ozdobou mnoha 
zvířat v Zoo Praha.

24.–26. 10. Diwali – svátek světel Zažijte 
zoo jinak! Oslavte s námi lampi-
onovým průvodem hinduistický 
svátek vítězství světla nad tmou.

28. a 29. 10. Zooškola Jednodenní kurz a
pro mladé zoology. Na kurz je tře-
ba se objednat předem na zoosko-
la@zoopraha.cz.

30. 10.Den Strážců pralesa II Druhé setká-
ní všech mladých Strážců pralesa 
na velkém soutěžním dnu. 

Změna programu vyhrazena

Vernisáž se uskuteč-
nila za přítomnosti autora ve středu 17. září 
od 17 hodin a v zastoupení starosty MČ Tro-
ja ji zahájila místostarostka O. Stavovčíková. 
pátek 13–17 h,  sobota a neděle 10–18 h

Text a foto bok
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DO 2. 11. 2014

VZPOMÍNKY NA ISLAND
Trojský cestovatel a dobrodruh
Jan Lipský pokračuje ve středu

22. ŘÍJNA OD 17 HODIN
v aule trojské školy v seriálu
z dalekých cest prezentací své nedávné
výpravy na Island.
Všichni pravidelní účastníci i nově příchozí jsou srdečně zváni a vítáni! bok


