
Odcházel jsem v neděli z trojského vinobraní a obdivoval

nádhernou podzimní kulisu barvami hýřící Troje. Uvědomil

jsem si, že brzy to bude rok, co po naší obci putoval dře-

věný barevný koník, logo volebního sdružení Trojský kůň.

Za ním tehdy pochodoval slušný hlouček příznivců a přesto,

že ten den bylo nevlídno a sychravo, nálada byla veselá

a odhodlaná.

Trojský kůň volby v Troji vyhrál a zastupitelstvo, zvolené

podle počtu obdržených hlasů i z kandidátů jiných stran

a sdružení, zvolilo do svého čela poprvé v historii MČ Troja

starostku - Moniku Maurerovou.

Nemá smysl vypočítávat, co se za ten uplynulý rok stalo,

mělo a nemělo se stát. I v nejlepších rodinách občas

dochází k situaci, že komunikace mezi příbuznými kulhá,

názory se různí a domluva je obtížná. 

Zastupitelstvo na svém posledním zasedání rozhodlo tak,

že máme nového starostu Tomáše Drdáckého. Toho, který

před rokem ve volbách obdržel největší důvěru od troj-

ských voličů. Kandidoval za volební sdružení Trojský kůň -

stejně jako Monika Maurerová. Lze tedy předpokládat, že

bude nadále plnit volební program tohoto sdružení.

Paní Maurerové je třeba poděkovat a popřát jí mnoho

zdaru při další práci v zastupitelstvu. Novému starostovi

panu Drdáckému je třeba popřát hodně energie a zdravé-

ho rozumu, aby pracoval pro Troju co nejlépe. To je možno

u něho, trojského rodáka, předpokládat. Zastupitelstvu je

třeba připomenout, že vzniklo z naší vůle a naše zájmy by

mělo hájit. Abychom se my voliči mohli kochat krásou

Troje ve všech ročních obdobích.

PhDr. Bohumil Kudera, trojský kronikář

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva Městské části Praha-Troja

konaného dne 15. 9. 2007

Přítomni: Ing. arch. T. Drdácký, Ing. arch. V. Valtr, Ing. O. Stavov-

číková, Ing. F. Malý, J. Bejček, Ing. J. Kořenský 

- přítomno 6  zastupitelů, zastupitelé jsou usnášeníschopní

Omluveni: M. Maurerová

Program schválen: 6ti hlasy

Volební komise: Ing. O. Stavovčíková, Ing. J. Kořenský

Ověřovatelé zápisu: Ing. O. Stavovčíková, Ing. F. Malý 

Návrhová komise: Ing. arch. V. Valtr, J. Bejček

Zápis: K. Foitlová 

Paní starostka Monika Maurerová se z jednání omluvila, takže

zasedání zastupitelstva zahájil a celému jednání předsedal

zástupce starostky Ing.arch. Tomáš Drdácký.

Bod č. 1 - Úvod, kontrola zápisu z minulého zasedání 

K minulému zápisu byla vznesena 1 námitka:

Ing. arch. Valtr: došlo k porušení zákona 131/2000 Sb. o hl. m.

Praze tím, že pí. starostka nedala hlasovat o vzneseném návr-

hu na doplnění programu. Ing. arch. Valtr však nepožaduje dopl-

nění zápisu. Zápis je platný.

Bod č. 2 – Návrh na odvolání starostky městské části a volba

starosty městské části 

Ing. arch. Valtr přečetl důvodovou zprávu k návrhu na odvolání

starostky (viz příloha č. 1 k zápisu).

Ing. arch. Drdácký reagoval na důvodovou zprávu jménem svým

a jménem Ing. Stavovčíkové (viz příloha č. 2 k zápisu).

Pan Bejček připomněl, že zpočátku vyzvala pí. starostka k vět-

šímu zapojení jednotlivých členů zastupitelstva, avšak nepociťo-

val, že by zastupitelé byli více úkolováni. Iniciace zapojení zastu-

pitelů se vytratila. Dále mu vadí, že postavení naší městské části

1

Vážení spoluobčané,

napjatá situace v Troji, která dne 15. září vyvrcholila volbou nového starosty, se samozřejmě odráží i v tomto čísle měsíčníku TROJA.

Tomuto tématu se věnujeme zejména v kapitolách Zastupitelstvo informuje, Život v Troji a Zeptejte se…, kde se můžete seznámit s názory

a pohledem na budoucnost Troje nového starosty naší městské části Ing. arch. Tomáše Drdáckého. Co považuje v současné době za důle-

žité vám v tomto čísle sdělí trojský kronikář PhDr. Bohumil Kudera.

V neposlední řadě mi dovolte na tomto místě poděkovat za obětavou práci s velmi vysokým nasazením naší, v současné době již bývalé,

paní starostce Monice Maurerové a popřát hodně úspěchů Ing. arch. Tomáši Drdáckému v jeho práci starosty a nám všem „trojským“  kva-

litní zastupitelstvo, kterému bude ležet na srdci především blaho Troje a jeho obyvatel. (MD)

Co považuji za důležité

Zastupitelstvo informuje

TROJA
Číslo: 96                                                  Oficiální měsíčník MČ Praha - Troja ZÁŘÍ 2007



Zastupitelstvo informuje
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u sousedních městských částí a magistrátu hl. m. Prahy také není podle

představ zastupitelů. S Prahou 8 např. nebyla navázána spolupráce vůbec

– p. starosta Prahy 8 se prý odmítá setkat s pí. starostkou (jednat např.

ohledně rekonstrukce ulice Pod Havránkou, která navazuje na Písečnou

ulici). Na základě čeho se odmítá setkat? Signály z Prahy 6 také nejsou

nijak dobré.

Ing. Kořenský – čtyři zastupitelé, kteří podali návrh na odvolání starostky,

byli vnímáni a v médiích prezentováni jako pučisté. Ale šlo pouze o projev

svobodných občanů.

Ing. Stavovčíková – mezi slušnými lidmi se nejprve musí dát člověku výtka.

V tomto případě nebylo nikdy nic řečeno. Na žádném zastupitelstvu nebyla

nikdy slyšet žádná kritika. Nejdříve měly být pí. starostce řečeny výtky, měla

být zastupiteli na jejich nespokojenost s její prací upozorněna a ne být hned

bez varování odvolána. 

Následuje odmlka.

P. Maurer se dotázal, zda může před hlasováním o odvolání přečíst stano-

visko nepřítomné paní starostky. Ing. Kořenský byl požádán bývalým staros-

tou p. Adámkem, zda by se mohl k uvedenému problému také vyjádřit.

Ing. arch. Drdácký tedy dává hlasovat o obou příspěvcích: 6 hlasů bylo pro.

Poté p. Maurer přečetl stanovisko pí. starostky k jednotlivým bodům jejího

odvolání (viz příloha č. 3 k zápisu).  

P. Adámek se ve svém ústním projevu podivil, že výklad pí. starostky (týka-

jící se postupování na minulém zastupitelstvu) je stavěn nad výklad kontrol-

ního výboru Magistrátu hl. m. Prahy. Dále zdůrazňuje, že je při řízeném jed-

nání nepřípustné, aby na zastupitele přítomní občané křičeli. Také informu-

je občany o jeho incidentu na úřadě MČ Praha-Troja, kdy pí. starostka

nechala p. Adámka odvézt policií k výslechu ohledně údajného vloupání na

úřad. Je překvapen, že se toto neví. 

Na to reaguje Ing. Stavovčíková, že by bylo dobré vyslechnout také všech-

ny tehdy zúčastněné. Takto nepříjemná věc by neměla být prezentována

pouze z jedněch úst. Ohledně „řvaní na zastupitelstvu“ zdůrazňuje, že se

toho dne již nejednalo o jednání zastupitelstva, ale o diskuzi s občany.

Ing. arch. Valtr jako člen návrhové komise debatu ukončuje a dává hlasovat

o odvolání starostky MČ. Bylo schváleno usnesení, kterým se pí.

starostka M. Maurerová odvolává

- usnesení č. 56 schváleno 4 hlasy (Valtr, Kořenský, Bejček, Malý),

2 hlasy proti (Stavovčíková, Drdácký)

Ing. Kořenský jako člen volební komise konstatuje, že pí. starostka byla

odvolána.

Dále Ing. arch. Drdácký dává hlasovat o přijetí volebního řádu.

- usnesení č. 57 schváleno 6 hlasy

Ing. Kořenský jako člen volební komise navrhuje za kandidáta na starostu

Ing. arch. Drdáckého.

Ing. Stavovčíková se jako člen volební komise ptá Ing. arch. Drdáckého, zda

návrh přijímá. Ing. arch. Drdácký tento návrh přijímá.

Poté zastupitelé hlasují, ing. Kořenský sečetl platné hlasy a konstatuje, že

Ing. arch. Drdácký byl zvolen starostou Městské části Praha-Troja.

- usnesení č. 58 schváleno 5 hlasy, 1 hlas se zdržel

Ing. arch. Drdácký poděkoval za podporu všech přítomných zastupitelů

a zdůrazňuje, že bude pokračovat v započaté práci, bude nadále naplňovat

programové prohlášení zastupitelstva. Dále poděkoval bývalé starostce pí.

Monice Maurerové za dosavadní práci a doufá, že některé její skutky budou

přehodnoceny.

Ing. Stavovčíková navrhuje řešit problematiku 2 místostarostů.

Člen návrhové komise p. Bejček zdůrazňuje, že důvod pro 2 místostarosty

pominul a navrhuje dát hlasovat o změně z 2 místostarostů na 1 místosta-

rostu. Tajemnice úřadu Ing. Marková zastupitele informuje, že hlasování není

potřeba, neboť problematika nebyla řešena žádným usnesením. Nadále tedy

zůstává ve funkci jediného zástupce starosty Ing. arch. Valtr, který byl zvo-

len na ustavujícím zasedání zastupitelstva.

Bod č. 3 - Schválení odeslaných Požadavků, připomínek a podnětů MČ

Praha - Troja k návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy

Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu starosty Ing. arch. Tomá-

še Drdáckého k návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy

a schvaluje připomínky k návrhu zadání Územního plánu hlavního města

Prahy uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, které byly odeslány na Odbor

územního plánu MHMP 31. 8. 2007.

- usnesení č. 59  schváleno 6 hlasy

Bod č. 4 - Stanovisko k návrhu úpravy Územního plánu SÚ HMP č. U 0579

Vzhledem k lokalitě (ulice Pod Havránkou), ve které se pozemky nacházejí,

a míře akceptovatelné zastavěnosti zastupitelstvo nesouhlasí s navrhova-

nou změnou.

- usnesení č. 60 schváleno 6 hlasy

Bod č. 5 - Diskuse, závěr

Pan Bejček oznamuje, že je pozván v říjnu k soudu ve věci sporu MČ Praha-

Troja versus pí. Babaiánová. Pan Adámek informuje zastupitele o restituč-

ním sporu s pí. Babaiánovou a následném řešení prostřednictvím správního

soudu.

Pí. Bílková poukazuje na kritickou situaci v ulici Pod Havránkou. Pan staros-

ta připomíná plánovanou procházku v pondělí 17. 9. v 17 hodin, která se

bude týkat i této  předmětné ulice. Pan Bejček navrhuje vyzvat stavebníka

p. Liemana na jednání s Městskou částí Praha- Troja.

Zasedání zastupitelstva skončilo v 16.50 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Stavovčíková, Ing. Malý

Starosta:                Ing. arch. Drdácký

Příloha č. 1 k bodu č. 2 Zápisu z 11. zasedání ZMČ Praha-Troja konaného

dne 15. 9. 2007 

Důvodová zpráva k návrhu na odvolání starostky MČ Troja

Navrhujeme odvolání starostky mimo jiné z těchto důvodů:

Výtky k práci a postojům paní starostky 

0 nezvládnutá komunikace s médii, která vedla k vytvoření nepříznivého

obrazu Troje a jejích obyvatel na veřejnosti („...postavme kolem Troje

zeď,....vyjíždět by směli jen na velocipedech.“)

0 nedostatečné a neúplné informování zastupitelstva i trojské veřejnosti

o podnikaných krocích (např. kloubové autobusy a jejich nasazení)

0 sebestředná prezentace starostky a opomíjení úlohy zastupitelstva MČ

Troja v jednotlivých záležitostech (např. viz Respekt z 20. 8. 07, kde je zmí-

něno právní zastoupení ve věci čistírny, za které prý paní starostka a M.

Navrátilová poskytly prostřednictvím svého OS 3 duby 200 000 Kč, ale

o tom, že MČ Troja uhradila přes 240 000 Kč na stejný účel není ani zmínka)

0 nesprávná interpretace názorů zastupitelstva – tam, kde se ještě ani

společný názor nevytvořil, je již prosazován názor subjektivní a zastupitel-

stvo je stavěno před hotovou věc a žádáno o bezvýhradnou podporu

(dopravní problematika)

0 opomíjení „drobné práce“ na rozvoji Troje (chodníky, rozvoj technické

infrastruktury, výsadby zeleně)

0 porušení zákona 131/2000 rozhodnutím nedat hlasovat o vzneseném

návrhu na doplnění programu jednání zastupitelstva dne 28. 8. 2007 (jde

také o porušení jednacího řádu) 



Příloha č. 2 k bodu č. 2 Zápisu z 11.zasedání ZMČ Praha-Troja konaného

dne 15. 9. 2007 

Reakce na Důvodovou zprávu k návrhu na odvolání starostky MČ Troja

Mezi uvedenými důvody odvolání paní starostky MČ Praha–Troja, Moniky

Maurerové není žádný bod, který by indikoval závažné porušení pravomocí

starostky městské části, nebo dokládal jednání, které by mělo objektivně

negativní vliv na vnímání městské části Praha-Troja. Ve všech zásadních roz-

hodnutích paní starostka jednala na základě projednání v zastupitelstvu

a následných usnesení zastupitelstva. 

Návrh na odvolání starostky považujeme za neadekvátní krok, který uvedl

městskou část do nestability. Tento způsob řešení neshod a výtek k práci

zastupitele, rady a starostky považujeme za opatření, ke kterému by mělo

být přistoupeno až poté, co byly vyčerpány všechny ostatní možnosti jedná-

ní a písemně formulované výhrady byly projednány zastupitelstvem. 

Nebylo prokázáno, že dosavadní jednání starostky poškodilo městskou část,

její obraz vůči veřejnosti.

Současný způsob řešení problému naopak způsobil chaos a nejistotu mezi

občany Troje a nepřiměřeně přitahuje pozornost médií. Toto jednání poško-

zuje dobré jméno paní starostky Maurerové, která zásadně přispěla k řeše-

ní současných a z minulého období zděděných problémů MČ Praha-Troja.

Níže je reagováno na jednotlivé body Důvodové zprávy k návrhu na odvolá-

ní starostky MČ Troja:

0 komunikace s médii:

Na základě opakovaných vlastních zkušeností s médii konstatujeme, že

nelze vyloučit, že informace v tisku a médiích obecně nebyly účelově zneu-

žity a názory starostky byly nepřesně interpretovány. Občané a veřejnost

byly pravidelně informováni starostkou a zastupiteli prostřednictvím časopi-

su Troja.

0 nedostatečné a neúplné informování zastupitelstva

Paní starostka byla pověřena zastupitelstvem jednat ve věci zlepšení

a doplnění MHD v Troji. Na základě informací a nabídky Dopravního podni-

ku a ROPID byla prověřována alternativa nasazení kloubových autobusů na

posilovou linku do Troje. V době čerpání dovolených většinou zastupitelů se

uskutečnila jednání, na kterých byli i další zastupitelé. Jednání nedošla do

fáze konkrétních výstupů, se kterými by bylo možno zastupitele seznámit. 

0 sebestředná prezentace starostky a opomíjení úlohy zastupitelstva MČ

Starostka městské části vystupovala jako lídr, reprezentant městské části

v zcela v souladu s jejími pravomocemi. Stanovisko zastupitelstva ke spor-

ným otázkám vyžadovala často i v případech, kdy to nebylo nezbytně nutné. 

0 nesprávná interpretace názorů zastupitelstva (dopravní problematika)

Návrh zadání dopravní studie MČ Praha-Troja byl původně připraven místos-

tarosty, následně odeslán zastupitelům k doplnění a připomínkám.

Dopravní problematika byla opakovaně projednávána v Komisi pro obnovu

a rozvoj Troje, v dopravní komisi.

0 opomíjení „drobné práce“ na rozvoji Troje 

Dosud bylo uděláno:

Infrastruktura: 

- jednání s TSK: ulice Pod Havránkou, Trojská a severní chodník

- jednání s projektantem-chodník Hrachovka do Podhoří

- cyklotrasy

Doprava:

- hledání řešení režimu dopravy v klidu (parkování) v ulicích MČ

- dopravní řešení Podhoří, neprůjezdná zóna

- křižovatka Salabka x Trojská

Zřízeny odborné komise MČ

Obnoven Klub Troja

Nové dětské hřiště u ZŠ

Ozelenění Stezky Quido Schwanka

Dokončení rekonstrukce úřadu MČ

Projednávání svěření pozemků ve veřejných prostorech MČ

Kulturní, sportovní a společenské akce pro občany Troje 

Nová tvář časopisu Troja

Sedm procházek Trojou

Práce v Řídící komisi RHMP pro celkovou přestavbu ÚČOV a Komisi RHMP

pro projekt vybudování zábavního areálu v Troji

Koncepční dokumenty ke Geoparku a Strategii obnovy a rozvoje Troje 

0 porušení zákona 131/2000 rozhodnutím nedat hlasovat o vzneseném

návrhu na doplnění programu jednání zastupitelstva dne 28. 8. 2007 

Dle § 7 odst. d) zmiňovaného zákona 131/2000 má občan právo vyjadřo-

vat na zasedání ZMČ v souladu s jednacím řádem svá stanoviska. Aby občan

mohl toto právo účinně realizovat, musí být dopředu informován o progra-

mu. Z důvodu respektování těchto požadavků nemůže být tento bod zařa-

zen do programu. 

Ing. arch. Tomáš Drdácký, 1. zástupce starostky

Ing. Otakara Stavovčíková, zastupitelka

Příloha č. 3 k bodu č. 2  Zápisu z 11. zasedání ZMČ Praha-Troja konaného

dne 15. 9. 2007 

Odpovídám na 6 bodů, které byly uvedeny jako důvody k mému odvolání:

1/ + 3/ 

...nezvládnutá komunikace s médii...

- připomínám, že svoboda tisku a projevu znamená to, že novináři sami roz-

hodují, co napíší a co si vyberou z rozhovoru s vámi

- ve většině případů nenabízejí autorizaci článků, televize dělá vlastní střihy

do interview, tak jak to vyhovuje jejich zájmům, rozsahu a časovým možnostem

- všichni se asi shodneme na tom, že pro média je zejména v dnešní době

zajímavější spor, rozbroje, krev než pozitivní informace

- sebestřednost ohledně uváděných fin. prostředků - je to stejná písnička, 

novináře zajímá mnohem víc, že někdo věnoval peníze vlastní (zvláště

pokud jde třeba o hvězdu typu M. Navrátilová než, že na to dal úřad, který

to má z pohledu médií ve svých povinnostech)

2/ 

...nedostatečné informování zastupitelstva (např. kloubové autobusy)...

- Zápis ze 7. zasedání zast. MČ Troja 2. 5. 2007

bod. č. 7 - K řešení krizové situace v MČ Praha-Troja mimo jiné ukládá sta-

rostce:

a/ nezapůjčit ZOO pozemek

b/ vydat nesouhlasné stanovisko ke zřízení nových parkovišť

d/ pokračovat v jednání s DP o alternativní dopravě

e/ najít pozemek vhodný pro záchytné parkoviště u mostu barikádníků...

g/ jednat o omezení průjezdu Trojou o víkendech

(usnesení schváleno 7 hlasy tedy 100% zprávu ověřil ing. Malý a pan Bejček)

4/ 

...nesprávná interpretace názorů zastupitelstva...

viz bod 2/

7 hlasů schválilo a ještě 2 zastupitelé ověřili - vědí tedy pro co hlasují a co

ověřují?

5/

....opomíjení "drobné práce"...infrastruktura Troji...

- zapomeňme tedy na ty "větší" (málo důležité) práce v komisích Magistrá-

tu hl. města Prahy - prosazování  změn v projektu čističky na Císařském ost-

rově, prosazení koncepce Geoparku v komisi radního Richtra a vytvoření

komise Obnovy a rozvoje MČ Troja s nasledným definovaním Tezí rozvoje

a obnovy Troji (kde se podle mého názoru jedná o životně důležité body

budoucnosti Troje)

- nyní tedy několik slov mnou údajně opomíjeným "drobným pracem"

- dětské hřiště u ZŠ, dětské hřiště u Domu integrované pomoci, osázení
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svahů podél stezky Quido Schwanka, rekonstrukce úřadu MČ, dojednání

výhodnějšího nájmu v residenci Korea, zajištění statického auditu objektu

Simac, boj o povodňový fond pro Podhoří, stavební řízení výstavby chodní-

ku Trojská a chodník do Podhoří, cyklotrasy, koncepce řešení dopravy v Troji

a Podhoří, parkování na území MČ Troja, projednávání s Magistrátem o svě-

ření pozemků do majetku MČ Troja, projednávání jednotlivých návrhů změn

Územního plánu v MČ Troja, oslava 15. výročí MČ Troja, vánoční koncert,

nová koncepce časopisu Troja, vernisáže atd.

6/

...mé porušení zákona nedat hlasovat o doplnění programu...

- doporučuji příslušným zastupitelům, aby si prostudovali pečlivě "Základní

zásady jednání ZMČ", zejména čl. IV. jednacího řádu

- program zasedání navrhuje starosta, člen ZMČ má právo žádat zařazení

určitého bodu. Musí to ovšem udělat písemně. jeho návrh pak projedná sta-

rosta s místostarosty a rozhodnou o zařazení návrhu na pořad nejbližšího

zasedání

- na minulém zasedání porušili jednací řád ten, kdo bod mého odvolání

v rozporu se stanovami navrhoval

- pokud bude chtít příště odvolat starostu - a neví jak na to, ať se raději

poradí s právníkem

závěrem:

- považuji uvedené důvody k návrhu na mé odvolání za vykonstruované,

nepravdivé a účelové, raději bych se bránila něčemu konkrétnímu: třeba,

pokud bych způsobila Troji finanční újmu, nebo, že jsem vzala úplatek nebo

že jsem se flákala v práci...

- nemám, co bych dále k důvodové zprávě dodala

Monika Maurerová

Vzhledem k tomu, že situace v Troji byla v posledních dnech poněkud

napjatá, přinášíme vám v rámci této kapitoly názory některých zastupi-

telů a jejich pohled na věc. Věříme, že uveřejněním těchto pohledů dojde

ke zklidnění celkové situace.

Ing. František Malý

V loňských volbách jsem byl na kandidátce Trojského koně. S obdrže-

ným počtem hlasů jsem se stal členem zastupitelstva MČ Troja. Svoji

účast na práci pro Troju beru velmi odpovědně a život v Troji mi jako sta-

rousedlíkovi není lhostejný. Už proto, že to považuji za pokračování

v práci mých předků, kteří se v Troji usadili v roce 1870 (můj dědeček

JUDr. Antonín Kučera byl správcem trojského velkostatku, který byl

v majetku majitele Trojského zámku p. Svobody). Tenkrát byla Troja sku-

tečně panenská. Stály tu pouze viniční usedlosti, domečky u vody, sta-

vení „přilepená“ na zeď Trojského zámku a na počátku století přibyla

první vila. Chci tímto přiblížit, v jakých tradicích jsem byl vychován. Celá

naše rodina pracovala v Sokole Troja. Řada mých předků zastávala

funkci náčelníků Sokola. Já sám jsem více jak 30 let  byl bezplatným cvi-

čitelem žáků, dorostenců a mužů v základní tělesné výchově a gymna-

stice. 

Samozřejmě jsem neustrnul v minulosti. Leží mi na srdci Troja součas-

ná, stejně jako nám všem. Když se Troja stala samostatnou městskou

částí začal jsem pracovat v prvním zastupitelstvu. Spolupracoval jsem

se Sokolem a vedl archiv Troje pro potřeby starosty MČ. Chtěl jsem

pomáhat tam, kde bylo třeba. V dalším volebním období jsem z rodin-

ných důvodů nemohl další kandidaturu přijmout. Přesto jsem nenechal

na holičkách nešťastné kamarády při povodních 2002.

Volební program Trojského koně 2006 jsem považoval a považuji nadá-

le za dobrý a užitečný. Proto jsem přijal nabídku  ke spolupráci. Pozdě-

ji i kandidaturu do voleb. Měl jsem a mám na zřeteli spolupráci se všemi

partnery, kteří jsou součástí Troje – ZOO, Botanická zahrada, Galerie

hlavního města Prahy–Trojský zámek. Domnívám se, že je třeba i spolu-

pracovat s Magistrátem hl. města Prahy. Vše na základě spolupráce rov-

nocenných partnerů, i když pochopitelně především s ohledem na zájmy

obyvatel Troje. To mi připadá jako součást demokratického jednání. Na

první schůzi zastupitelstva jsem jako nejstarší ze zastupitelů apeloval

právě na tuto stránku spolupráce. Jenže práce zastupitelstva v průběhu

celého roku bohužel spěla směrem, ke kterému jsem nemohl nečinně

přihlížet. Když jsem na některé nedobré skutečnosti upozornil, byl jsem

označen za lháře a ničitele práce. Přitom jsem jen chtěl, aby se koneč-

ně jednalo korektně.

V poslední době se bohužel o mně rozšiřují pomluvy, kterým se mohu

jen těžko bránit. Jedná se o čisté nesmysly, proto prohlašuji:

- Nevzal jsem peníze od ODS za to, že se odvolá starostka.

- Nejsem řízen ani ODS ani Magistrátem ani finančními skupinami, ani

někým úplně jiným.

- Nechci rozprodávat pozemky v Troji.

- Nechci bojovat za realizaci čističky. 

- Neodešel jsem ze sdružení Trojský kůň.

Chci, aby MČ Troja prosperovala:

- Stojím o to zachovat v Troji co nejvíce zeleně. Zároveň je třeba si uvě-

domit, že Troja není izolovaný skanzen, ale součást hlavního města

Prahy. 

- Stojím o to být v dobrých sousedských vztazích a spolupracovat se

ZOO, Botanickou zahradou, Galerii, Sokolem, Magistrátem a dalšími

sdruženími a organizacemi působícími v Troji.

- Stojím o to řešit svízelnou dopravní situaci.

- Stojím o to pokračovat v zahájené komunikaci s občany a příslušnými

institucemi ohledně územního plánu a dalších staveb, které se na Troju

hrnou.

- Stojím o spolupráci zastupitelů se starostou, kterou je třeba opět zalo-

žit na důvěře a prospěšné diskuzi o všech názorech.

- Stojím o to vytvořit opět klidné pracovní prostředí pro úředníky MČ

Troja. 

- Stojím o to neřešit maličkosti podáváním žalob.

17. 9. 2007, Ing. František Malý

Monika Maurerová

Vážení spoluobčané,

osobní podpora mnohých z vás mě velmi potěšila a současně utvrdila

v mém celoživotním přesvědčení, že nemám slevovat ani o milimetr ze

svých morálních zásad. Nemám měnit své přesvědčení ze dne na den,

podle toho jak fouká vítr, jaká je politická atmosféra nebo okamžitá

nálada "významných" osob. Mám se držet svých názorů a nepodléhat

žádným tlakům. Věřte, že to není lehké a často si člověk říká: "Kde je

vlastně ta pravda? Dělám to opravdu správně?" Každý z nás někdy

pochybujeme, každý děláme chyby, každý se ve svém životě vyvíjíme.

Věřte, že proces mého odvolání je pro mě velkou životní zkušeností,

poučením a zklamáním.

Můj nekompromisní postoj k ochraně přírody jsem vždy v minulosti pro-

sazovala na základě reálných informací a osobního přesvědčení, že

jakýkoli nešetrný zásah do našeho životního prostředí znamená pro lidi

jednak krátkodobou výhodu, ale současně dlouhodobý problém. Nejsem

žádná aktivistka Greenpeace, ale myslím, že silnic, domů a aut je nejen

v Troji, ale skoro všude v naší civilizaci dost. Každá další výstavba je

nezvratitelný a nenapravitelný zásah do přírody, který většinou již nelze

změnit. Proto považuji za nezbytné se o takových zásazích bavit velmi

podrobně a zvažovat všechna pro a proti, být neústupná, někdy

i nekompromisní. Proto jsem iniciovala vytvoření komise "Obnovy a roz-

voje Troje", abych získala odborný názor na danou problematiku. Jsou
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to experti z oblasti ochrany památek, životního prostředí, dopravy,

územního plánu hl. města Prahy a zástupci tzv. trojských turistických

cílů. Vždy jsem jednala v souladu s výstupy jednání této komise a Zastu-

pitelstva MČ Troja. 

Do kandidátky "Trojského koně" jsem vstoupila proto, že jsem chápala

tuto práci jako pokračování mého více než desetiletého působení

v občanském sdružení 3 DUBY. Proto jsem byla jako kandidát snad

i prospěšná. Do práce zastupitelstva jsem vnesla jiný, myslím, akčnější

rytmus. Na Troju se v současné době "řítí" tolik zásahů (čistička, měst-

ský okruh, silnice do ZOO, atd.) že je, podle mého názoru, třeba velmi

operativně a zodpovědně jednat. Ti zastupitelé, kteří volají po klidu

a pohodě, ti se jej ode mne opravdu nedočkali. Podle mne je třeba jed-

nat. Předpokládám, že jsem byla zvolena proto, abych pro Troju praco-

vala a ne vysedávála v klidu, čekala jak to dopadne a pak se vymluvila,

že se nedalo nic dělat. 

To, že jsem neustoupila ze svých zásad a chápání našeho světa kolem

- vlastně vedlo k mému rozporu s částí zastupitelstva, která má jiný

názor na rozvoj Troje, řešení konfliktů a rytmus práce. Vlastně - za co

jsem byla Vámi občany zvolena - byla jsem pak některými zastupiteli

odvolána. Tomu se kdysi říkávalo dialektika...

Děkuji všem občanům za podporu a slibuji, že nebudu ani nadále měnit

své zásady a především  postoj k rozvoji civilizace vůči přírodě a tedy

nám všem. Naše území je nesmírně krásná část Prahy a projekt, který

jsem pracovně nazvala "Geopark" (zahrnující Botanickou zahradu, ZOO,

Vltavu, Císařský ostrov, peřeje, Vodácký areál, Stromovku, zámek Troja)

to je tak nebývalý a rozsáhlý kus krásné přírody, že na světě jen málo

hlavních měst disponuje takovým "drahokamem". 

Mé vyjádření k jednotlivým bodům, které moji oponenti uvedli jako důvo-

dy k odvolání z funkce starostky je uvedeno v rámci Zápisu z jednání

zastupitelstva MČ Troja 15. 9. 2007

Vážení občané, děkuji za vaše názory, podněty.

email: 3duby@stromovka.cz

Monika Maurerová, zastupitelka

Ing. arch. Václav Valtr

Demokracie a diskuze nebo autoritářství a diktát

Proč jsme odvolali paní starostku Moniku Maurerovou? Protože si mys-

líme, že demokracie je diskuze a ne diktát. Protože právě starosta má

mít schopnost vytvářet prostor pro diskusi a hledat kompromisy, ne

vystupovat jako nesmiřlivý aktivista (ekolologický), manipulující fakty

a hledající jen mediálně zajímavá marketingová hesla. Měli jsme být

varováni naším prvním seznámením, kdy přišla do minulého zastupitel-

stva a hledala podporu pro svůj vášnivý boj proti stavbě prý „benzino-

vé čerpací stanice“ uprostřed přírodního parku a na místě slibované par-

kové úpravy v Botanické zahradě. Šlo ve skutečnosti o stavbu zásob-

ních skleníků a pracovního zázemí pro výstavní skleník Fata Morgana.

Součástí celého záměru s investičním nákladem 130 mil. Kč, který se již

realizuje, bylo jedno výdejní místo pro pohonné hmoty. Jak jsme pak při

společné návštěvě zastupitelstva na místě budoucí výstavby zjistili, měl

navrhovaný čerpací stojan nahradit několik maringotek s plastovými

kanystry, ze kterých se s bryndáním okolo plnily nádrže sekaček, trak-

tůrků a ostatních vozidel Botanické zahrady. To vše ve správně socialis-

ticky provisorním a periferním areálu, sestávajícím z různých plechových

bud, tesko baráků a přístřešků. Usoudili jsme tehdy, že povyk kolem

celé záležitosti je přehnaný a zastupitelstvo se k obstrukcím nepřidalo.

Bylo ale zapotřebí místo navštívit a celou věc posoudit dle skutečnosti,

neboť jen podle mediálně vděčných hesel a v marketingového podání

paní Maurerové se věc jevila úplně jinak. Zajímavý je také konečný

výsledek celé akce. Areál se samozřejmě začal stavět, ale se zpožděním,

které nastalo díky výše zmíněným obstrukcím, peníze schválené na akci

Magistrátem se nepodařilo v roce 2005 prostavět, v dalším roce Bota-

nická zahrada na stavbu peníze nezískala a stavba musela být v roze-

stavěnosti zakonzervována a pokračuje se v ní až letos. Obyvatelé

v okolí jsou tedy stavbou obtěžováni mnohem déle, než bylo nutné,

stavba, kterou financujeme my, daňoví poplatníci, se nám prodražila, ale

k odpovědnosti za tento důsledek se již nikdo nehlásí. Občanské sdru-

žení paní Maurerové již „bojuje“ proti znečištění vesmíru světelným

smogem, které by nastalo, pokud bude provedeno navrhované osvětle-

ní cesty na vinici Svaté Kláry...

Rozšíření čistírny odpadních vod na Císařském ostrově se stalo úhel-

ným kamenem další veřejné kariery budoucí paní starostky. V rozporu

s úvodními studiemi Hydroprojektu, na kterých byl celý rozšiřovaný areál

skryt pod zemí a překryt hřišti a parkovými úpravami, byl předložen pro-

jekt, který na ostrov na ploše 9 hektarů navrhoval areál průmyslového

charakteru s vysokými budovami přímo v ose zámek – Hradčany, navíc

měl být břeh ostrova  přímo proti Troji zbaven veškeré vegetace

a vybagrován do hloubky 4 metrů v délce asi 800 metrů. Za této situa-

ce začali bít na poplach i úředníci z Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, kteří

předtím ochotně zrušili na ostrově na pokyn shora biocentrum a velkou

rekreační oblast a vydali ke všemu kladná stanoviska. Po poradě

s panem starostou Adámkem a v obavě, že pouze jako sousedící měst-

ská část nebudeme účastníky územního řízení, jsme neviděli jinou cestu

než požádat občanská sdružení v Troji o pomoc a o účast v celé záleži-

tosti.

Ze všech sdružení byly nejochotnější ke spolupráci a nejaktivnější 3

duby paní Maurerové. Dále je to již známá záležitost, pouze pro přes-

nější informovanost bych rád uvedl, že není pravda jak paní Maurerová

ráda uvádí , že jen ona zastavila rozšiřování čistírny. Účastníky územní-

ho řízení na Praze 7 byla nakonec i Městská část Troja, občanské sdru-

žení Troja dětem a občanské sdružení 3 duby. Všichni tři tito účastníci

se proti vydanému územnímu rozhodnutí odvolali, poté, co jejich připo-

mínky byly v průběhu řízení zamítnuty. Na Magistrátu bylo zahájeno

řízení o odvolání proti územnímu rozhodnutí, které bylo do konce října

2007 přerušeno. Přerušeno bylo proto, že Inspekce ochrany památek

ministerstva kultury zrušila jako nesprávné kladné stanovisko odboru

kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP. Tím nastala situace,

že dokladová část k dokumentaci pro územní řízení je neúplná a musí

být novým stanoviskem doplněna.

Proč jsem tak obšírně popisoval předešlé záležitosti? Protože se během

starostování paní Maurerové ukázalo, že její způsoby jednání nejsou

starostovské, ale spíše možná vhodné pro občanské sdružení, kde musí

vedoucí prosadit svou vůli a svůj názor, vyburcovat okolí z pasivity a ne

diskutovat s ostatními jako sobě rovnými. Po počátečním období, kdy se

zdálo její zvolení dobrou volbou pro Troju, které její elán a energie

budou ku prospěchu, přišla doba, kdy se začaly projevovat záporné

stránky autoritářského přístupu. Jak jsme také uvedli v zastupitelstvem

schválené důvodové zprávě k jejímu odvolání, odmítala o věcech disku-

tovat a jednání zastupitelstva se proměnila v poslouchání vášnivých

a emotivních monologů paní „statutářky“, jak se s oblibou titulovala. Boj

proti různým vymyšleným hrozbám, polemika s variantními, ještě ani

řádně neprezentovanými a neprověřenými řešeními, doprovázené spik-

leneckými teoriemi o mocných zájmových skupinách se staly jejím oblí-

beným tématem. Vymýšlení hesel a spíše reklamních sloganů nahrazo-

valo klidnou a odpovědnou diskusi. Tyto tendence vyvrcholily během

prázdnin a vyústily v návrh na její odvolání. Mediální kampaň v její režii,

která poté následovala jen potvrdila naše obavy a naše rozhodnutí.

Obviňování ostatních členů zastupitelstva, že jsou nástroji cizích zájmů,

že hodlají nechat zastavět Troju a zbavit ji zeleně, o betonářské lobby

jejíž je ona obětí, jen potvrdilo její zkreslené vnímání reality, které by

nemohlo Troji a jejím obyvatelům přinést nic dobrého. Jsem přesvědčen,

že její nová pozice řadového člena zastupitelstva bude větším přínosem,

než by bylo její setrvání v předešlé funkci. Vždy jsme vítali, když někdo

ze zastupitelů přinášel nová témata, projevoval iniciativní a energický

přístup a třeba i vyprovokoval živější debatu. To je také naděje v uklid-

nění situace a pro přechod ke klidné a cílevědomé práci ve prospěch

Troje.

19. 9. 2007, Ing. arch. Václav Valtr, člen zastupitelstva a zástupce

starosty MČ Troja 
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Od 15. září 2007 má naše městská část nové vedení. Na sobotním zasedání

Zastupitelstva byl na post starosty zvolen Ing. arch. Tomáš Drdácký. V této kapi-

tole mu proto dáváme prostor, aby vám mohl prezentovat své vize, postoje

a hlavní úkoly, kterými se ve svém úřadu bude zabývat. 

Vážení spoluobčané! 

Patnáct let po ustavení samosprávy v Troji je naším úkolem obhájit a potvrdit

správnost rozhodnutí, kdy občané Troje v referendu vyjádřili touhu mít rozhodu-

jící vliv při správě území ve kterém žijí. V loňských volbách do zastupitelstva jste

opětovně dali hlas zástupcům nepolitického sdružení občanů, kteří se jako jejich

předchůdci zavázali pracovat pro krásu a rozkvět Troje a dobré životní podmínky

obyvatel této městské části.

Události posledních dní přinesly personální změnu ve vedení naší samosprávy.

Nastupuji na místo starostky Moniky Maurerové, která s odvahou, velkou energií

a pracovním nadšením přijala úkol vést Troju v době vyžadující zásadní kroky

a rozhodnutí, která na dlouhá léta poznamenají podobu a uspořádání této části

Prahy. Podpora zastupitelů byla otřesena a rozmělněna střety s realitou každo-

denní náročné obhajoby našeho postoje a upřímného úsilí v zachování a rozvoji

hodnot Troje v prostředí překotně a v mnohém nekoncepčně se rozvíjející metro-

pole České republiky. Nekompromisní a nesmlouvavý postoj paní starostky vyvo-

lal nekompromisní reakci a neprodiskutované radikální řešení. Dochází ke změně

v obsazení, záměr se ale nemění! Trojský kůň zůstává a s ním i příslib naplnit

volební program a následné programové prohlášení všech zastupitelů Troje. 

V pozici starosty budu pokračovat v úsilí paní starostky Moniky Maurerové, jednání

povedu ve stejném smyslu jako dosud. Vynasnažím se abych nahradil paní starost-

ku v úspěšnosti při jednáních na magistrátu nebo s vedením městské části Praha

7. Co tedy považuji za aktuální témata a jaké jsou mé priority?

1) Strategie obnovy a rozvoje Troje

Byly schváleny teze Strategie, čili naše priority. Formulovali jsme podklad pro

zadání územní studie Geopark Praha-Troja pro komisi pana radního Richtera.

Dlouhodobé vize, které budou postupně uváděny do života, musí být doplněny

i konkrétními okamžitými kroky. Probíhají procházky Trojou, při kterých poznává-

me problémy, které tíží obyvatele různých lokalit. (Obecně lze říci, že připomínky

se týkají dopravy, technické infrastruktury, stavu veřejných komunikací, parková-

ní, využitelnosti veřejných prostorů, průchodnosti území, čistoty, nakládání

s odpady, péče o veřejnou zeleň, zatížení území probíhajícími stavbami…) V říjnu

připravíme dotazníkové šetření k zmapování vašich názorů na současnou podo-

bu a budoucího rozvoj Troje. Následně se uskuteční veřejná setkání s občany.

S panem architektem Valtrem vybereme z archívu studie, zabývající se územím

Troje a uspořádáme výstavu.

2) Doprava

Úkolem Komise pro obnovu a rozvoj Troje je projednat a dopracovat zadání stu-

die variantního dopravního řešení a obslužnosti návštěvnických cílů (ZOO, BZP,

Trojský zámek). Součástí bude řešení městské hromadné i osobní automobilové

dopravy, parkování pro návštěvníky i režim v ulicích.

3) ÚČOV

V aktuálním případě Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově dál

zastávám názor, že přestavba by neměla blokovat větší část ostrova, znepřístup-

nit a odříznout Vltavské břehy. Provoz čistírny nesmí znepříjemňovat bydlení, ome-

zit využitelnost trojské kotliny k rekreaci a aktivnímu odpočinku, fyzicky, pohledo-

vě, prostorově a funkčně degradovat přírodní a kulturní památky v jejím okolí.

4) Technická infrastruktura a komunikace

Žalostný havarijní stav ulic Trojské, Pod Havránkou, Povltavské musí být před-

nostně řešen. Chybějící vodovod a kanalizace je většinou způsoben komplikova-

nými majetkovými vztahy, závisí také na ochotě vyjít vstříc potřebám sousedů.  

5) Majetek

Důležitou prioritou je správa obecního majetku svěřeného městské části. Probí-

há konkurz na obsazení důležitého místa správce obecního majetku. Je třeba

dokončit opravy vily „SIMAC“ a opět ji pronajmout. Požádali jsme o svěření

pozemků, důležitých pro doplnění veřejných cest, zeleně a rozvoj městské části.

Budeme žádat o svěření náhradní plochy za majetek dotčený stavbou předimen-

zovaného protipovodňového valu (fotbalové hřiště), vyjednávat s Povodím Vlta-

vy, Diplomatickým servisem.

6) Občanská vybavenost a veřejné prostory

Díky narůstajícímu počtu obyvatel, turistů i pravidelných návštěvníků je třeba dopl-

nit zejména v sezoně jediný obchod Na kovárně, podpořit vznik nových restaura-

cí, kaváren, občerstvení, půjčoven sportovního vybavení, jízdních kol. Veřejné pro-

story - křižovatky, náměstíčka, plochy zeleně budou řešeny s podnikateli a místní-

mi obyvateli, aby nevznikala místa, která nikdo nechce a nebude využívat. Stejně

důležité bude řešení ploch uvnitř zástavby jako promenády a sportovišť u řeky.

7) Cestovní ruch

Provoz a aktivity jednotlivých návštěvnických cílů, sportování, kulturní programy

je třeba koordinovat - zřídit tzv. Destinační management za spolupráce městské

části, ZOO, BZP, Galerie HMP, Trojského zámku, památkářů, soukromých majitelů

kempů a jiných ubytovacích zařízení, místních podnikatelů a občanských sdruže-

ní. Cestovní ruch má vždy zároveň pozitivní i negativní kulturní, společenské, eko-

nomické, environmentální a prostorové dopady.  

8) Rozpočet – Granty

Proveditelnost rozvojových plánů bude závislá na naší schopnosti získat grantové

prostředky z magistrátu, ministerstev, z evropských fondů. Spolupráce s občanský-

mi sdruženími a neziskovými organizacemi nám pomůže využít i jiné zdroje. Bude-

me jednat s Nadací Quido Schwanka i ostatními aktivními subjekty v Troji.

9) Akce

Spolupráce městské části s mateřskou i základní školou, trojským gymnáziem,

vysokoškolskými areály, Sokolem Troja, sportovními kluby a všemi dalšími sdru-

ženími by měla být intenzivnější než doposud. Je zbytečné rozmělňovat návštěv-

nost duplicitou podobných akcí a špatnou vzájemnou informovaností.

10) Poradní komise starosty

Role komisí bude nejen v poradním hlasu při rozhodování ve věcech naší měst-

ské části, ale též v možnosti dávat náměty k řešení starostovi i všem zastupite-

lům. Nová aktivita bude velmi vítána.

11) Úřad městské části

Nově rekonstruované prostory úřadu by měly být přívětivější pro občany, vytvoří

lepší pracovní podmínky pro pracovníky úřadu, důstojnější prostor pro jednání

zastupitelů. Přál bych si, aby všichni zastupitelé i více občanů využilo vstřícnosti

zaměstnanců úřadu, možnosti získat informace a tlumočit názory a požadavky. Je

opravdu důležité, aby komunikace nebyla jenom heslem, aby skutečně fungova-

la. Postupně se sejdu se všemi aktivními občanskými sdruženími a zájmovými

skupinami obyvatel, která v Troji působí. Je pro mě důležitá tradiční spolupráce

se Sokolem Troja, budeme podporovat i další sdružení a organizace, které budou

nabízet program aktivit pro občany a obyvatele Troje. Těší mě, že narůstá skupi-

na nových obyvatel Troje, kteří se účastní veřejného života.

12) Média

Systém informování v časopise Troja a prostřednictvím internetových stránek měst-

ské části doplníme oficiálními tiskovými zprávami. Nezodpovědný přístup médií ke

korektnímu informování veřejnosti již dopadl i na mě. Tak jsme se mohli dočíst, že

v Troji byl na místo starosty dosazen jakýsi pan Drácký, nebo že považuji výstavbu

skupiny Sádky za zdařilý projekt bydlení. Můj názor na urbanistické a prostorové

kvality shluku bytových domů za osadou Rybáře je, myslím, všeobecně znám…

Témat k řešení je více, se všemi městskou částí podnikanými kroky budete prů-

běžně seznamováni!        

Závěrem ještě jednou, osobně i z titulu své funkce oficiálně děkuji paní starostce

Monice Maurerové za veškerou její práci, kterou v té poměrně krátké době tří

čtvrtin roku pro Troju udělala a myslím, že řada jejích počinů bude ještě přehod-

nocena, dodatečně oceněna a dostane se jí spravedlivého uznání. 

Vážení občané, budu poctivě a s rozvahou vést městskou část a těším se na set-

kání s vámi při své službě Troji!  drdacky@mctroja.cz

Zeptejte se...
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SBĚR BIOODPADU V TROJI

Vážení občané,

Magistrát hl. m. Prahy vás v dalším článku  informuje o připravovaném projektu

na sběr bioodpadu, který byl již v jedné městské části vyzkoušen a který by se

měl rozšířit do všech okrajových městských částí Prahy. Městská část Praha-Troja

by velmi přivítala, kdybyste se do tohoto projektu zapojili. Kromě těch z vás, kteří

bioodpad kompostujete, by tento projekt měl oslovit vás, kteří jste zatím biood-

pad ukládali do nádob na směsný odpad. Zavedením tříděného sběru pomocí

speciálně provětrávaných nádob se také podstatně ve zkušební městské části

omezil vznik černých skládek. 

Žádáme vás proto, abyste této problematice věnovali velkou pozornost a skuteč-

ně dotazník v jakékoliv formě vyplnili a odevzdali, abychom měli věrný obraz

o názoru občanů městské části a podle toho mohli dál jednat s Magistrátem hl. m.

Prahy. 

Děkuji vám za spolupráci. Ing. Marková, tajemnice ÚMČ

PRAHA ROZŠIŘUJE SBĚR BIOODPADU – ZAPOJTE SE I VY
Proč kompostovat na vlastní zahradě?
V každé domácnosti vyprodukujeme denně významný díl odpadu ve formě orga-

nické hmoty - slupky z brambor, okrájené ovoce a zeleninu, ubrousky, zbytky peči-

va a jiné zbytky potravin rostlinného původu. Navíc z každé zahrady nám zbude

posekaná tráva, shrabané listí nebo ořezané větve. Kompostace těchto materiá-

lů má několik výhod. Nic nás nestojí a získáme zdarma cenný kompost pro hno-

jení zahrady. Organická hmota nám ze zahrady neubývá, naopak nemusíme ji

nikde kupovat a odnikud jí vozit. V době globálního oteplování je důležitý i nulo-

vý vstup fosilních paliv do domácího koloběhu organické hmoty na vlastní zahra-

dě. Pokud dáváte bioodpad do směsného odpadu a ten se následně vozí mimo

váš pozemek, nevyhnutně přidáte k jeho energetické bilanci palivo projeté svo-

zovou firmou. Když vše sami zkompostujete, šetříte ovzduší i svoji peněženku.

Ujišťuji vás, že nekážu vodu a nepiji víno, na zahradě mám totiž tři kompostéry

a každé jaro rozhazuji po zahrádce nádherný černý kompost.       

Petr Štěpánek radní HMP pro životní prostředí

Každý z nás jako občan produkuje až 250 kg odpadu ročně.  Je v něm celá řada

cenných složek, které je možné  opětovně využít. V dnešní době je běžné třídit

papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady z domácností, či odklá-

dat jiné druhy nepotřebných odpadů do sběrných dvorů. V námi vyprodukovaném

odpadu je ročně dalších 75 až 100 kg bioodpadu, u domů se zahrádkami i více.

Tzv. bioodpad se stává odpadem až ve chvíli, kdy je dán do nádoby na odpad.

Pokud „bioodpad“ kompostujete na své zahrádce,  stane se z něj po proběhnutí

kompostovacího procesu kvalitní cenná surovina, kterou lze použít jako organic-

ké hnojivo do půdy. Tato varianta je samozřejmě nejlepší vzhledem k ochraně

životního prostředí a zachování přírodních procesů! 

V nakládání s bioodpady se nabízejí pro občany Prahy různé možnosti:

• domácí kompostování – nejšetrnější k přírodě, odpadá zatížení prostředí např.

exhalacemi a hlukem svozového vozidla, občan získá kvalitní kompost; 

• komunitní kompostování – kompostování probíhá po dohodě s jinými občany

na dohodnutém oploceném místě – kompostovišti, ostatní viz domácí komposto-

vání;

• kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy – možnost bezplatného odevzdání

bioodpadu (jako tráva, listí, větve) pro občany trvale žijící v Praze;

• sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpad – velkoobjemové

kontejnery jsou určeny pouze pro objemnější bioodpad, jsou přistavovány s obs-

luhou především na jaře a na podzim pouze na několik hodin, lze přistavit i štěp-

kovač, pak si mohou občané odvézt zdarma štěpky;          

• tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných nádob – bioodpad je sbírán do

speciálních provětrávaných nádob o objemu od 120 do 240 litrů, které eliminují

vznik hnilobných procesů a zápachu, svoz probíhá tradičně, bioodpad je pak

odvezen na kompostárnu k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení prostře-

dí při svozu.

Poslední ze zmíněných způsobů sběru byl úspěšně vyzkoušen při 28ti měsíčním

pilotním projektu sběru bioodpadu v Dolních Chabrech. Přesto zůstává nejlepší

možností nakládání s bioodpady jejich domácí kompostování. O dalších plánech

Prahy v oblasti bioodpadů najdete brzy informace na internetových stránkách:

http://envis.praha-mesto.cz/odpady (Odpady v Praze - Informace pro občany,

Novinky a pilotní projekty, 

Bioodpady v Praze). Anna Vojtěchová

Oddělení komunální hygieny

Odbor ochrany prostředí MHMP

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO 
na Úřadě městské části Praha-Troja
Městská část Praha-Troja – Úřad městské části zastoupený tajemnicí úřadu

vyhlašuje nové výběrové řízení na pracovní místo vedoucího správy obecního

majetku. Předpokladem pro tuto pozici je praxe ve správě movitého i nemovité-

ho majetku zaměřená na zkušenosti se zadáváním zakázek na údržbu a opravu

majetku. Praxe ve státní správě a samosprávě je výhodou.

Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce ÚMČ, na webových

stránkách městské části www.mctroja.cz a podrobné informace lze získat i dota-

zem na úřadě městské části.

Ing. Marková tel. 284691121, e-mail: markova@mctroja.cz.

Vážení občané,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění přiloženého dotazníku o bioodpadu. Vyplněný dotazník můžete odevzdat  na určená místa, která jsou uvedena na jeho

druhé straně. Dotazník lze vyplnit a odeslat i elektronicky přes odkaz na internetových stránkách městské části Praha – Troja: www.mctroja.cz.

Dotazník vyplní vlastník objektu1/. V případě, že máte zájem o vyplnění dotazníku a nejste vlastníkem objektu, obraťte se na vlastníka nebo správce bytového

objektu. Termín odevzdání dotazníků je do 31. 10. 2007. Tento průzkum je prováděn Hl. m. Prahou. Výsledky průzkumu budou použity jako podklad pro roz-

šiřování systému tříděného sběru bioodpadu v Praze. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ § 2, písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP, o odpadech

Anonymní dotazníkové šetření v oblasti sociálních služeb

Městská část Praha 7 připravila dotazníkovou akci týkající se těchto skupin uživatelů sociálních služeb:

– rodiny s dětmi a mládež

– senioři a osoby, které o ně pečují 

– zdravotně postižení a osoby, které o ně pečují

Cílem je zjistit požadavky a přání občanů v oblasti sociálních služeb v Městské části Praha 7 a Městské části Praha-Troja.

Byli bychom rádi, kdybyste se také vy, občané naší městské části, zúčastnili této dotazníkové akce, abychom zjistili, které služby chybí, co by bylo třeba zlepšit a

změnit ve spolupráci s Městskou částí Praha 7. Dotazníky jsou k dispozici na Úřadě MČ Praha 7 nebo na Úřadě MČ Praha-Troja, v ordinaci praktické lékařky MUDr.

Wiererové, Sádky 5 nebo na internetových stránkách  MČ Praha 7 www.praha7.cz

Odevzdat dotazníky je možno do 12. října t. r. do sběrných boxů nebo schránek důvěry umístěných na Úřadě MČ Praha-Troja, Úřadě MČ Praha 7, v budově poliklini-

ky Strossmayerovo nám. 6 nebo u hlavního vchodu do Pražské tržnice.

Na vyžádání je doručíme i do Vaší poštovní schránky. Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ



JINDŘICH PILEČEK V NAŠÍ GALERII
Ve čtvrtek 6. 9. 2007 zahájil vpodvečer Jan Kavan v galerii Lávka posmrtnou
výstavu děl grafika a ilustrátora Jindřicha Pilečka. Práce pocházejí z rodinné
sbírky a jsou zajímavým exkurzem do autorovy tvorby. Jindřich Pileček se
narodil v roce 1944 v Táboře, zemřel roku 2002 v Praze. Vystudoval SUPŠ
v Karlových Varech a VŠUP v Praze (u prof. K. Svolinského). Byl členem SČUG
Hollar a UVU. Věnoval se volné grafice, ilustraci, kresbě a tvorbě pro archi-
tekturu. Je zastoupen ve sbírkách NG v Praze, GHMP, Internationales ex lib-
ris centrum v Sint Niklaas v Belgii, Ermitáže v Petrohradu atd. Za svého živo-
ta byl mnohokrát oceněn v četných domácích i zahraničních výtvarných sou-
těžích.
I když pochmurné a deštivé počasí některé stálé návštěvníky od účasti na
vernisáži odradilo, zúčastnil se slušný počet zájemců o trojské kulturní dění.
Ti ostatní mají příležitost zhlédnout výstavu do 28. 10. 2007.            (bok)

VINOBRANÍ 2007

SETKÁNÍ OBČANŮ S TROJSKÝMI ŘEDITELI
V podvečer v úterý 11. září se v přednáškovém sále zoologické zahrady usku-
tečnilo setkání ředitele ZOO Petra Fejka a ředitele PBZ Oldřicha Vacka s troj-
skými občany. Setkání bylo iniciováno oběma řediteli. 
V minulém čísle našeho časopisu byla pozvánka na mítink zveřejněna společ-
ně s dopisem Petra Fejka. Bylo potěšující vidět, jak přednáškový sál praská ve
švech. Setkání, na němž byly vedle současné a budoucí dopravní situace
v Troji řešeny i další problémy soužití obou zahrad s obyvateli Troje, provázel
velký zájem trojských občanů. 
Stanoviska k řešení současné neutěšené dopravní situace jsou mnohdy
z obou stran velmi protikladná, všichni zúčastnění se ale shodli na tom, že je
třeba občany pravdivě informovat a hledat optimální řešení. (bok)

Trojský kalendář
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Krásné počasí a již několikaletá tradice přilákaly o víkendu 15. a 16. září do
areálu Trojského zámku necelé tři tisícovky platících návštěvníků na Trojské
vinobraní. Se vstupenkou všichni obdrželi též koštovací skleničku na víno.
Vinobraní pořádala MČ Praha Troja ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy
a panem Jaroslavem Ungrem. Občerstvení zajišťovala ARENA Catering, vedle
možnosti nakoupit oblíbený burčák se nabízelo víno bílé, červené i růžové,
rozlévané i v lahvích.
V programu se prezentoval již tradičně Slovácký krúžek, předvedla se taneč-
ní skupina IRIS. Galerie hl. m. Prahy nabídla malování s odbornými lektory.

Představilo se Divadlo MAZEC s programem „Dětský den, blechy ven“ i Diva-
dlo Červený kohout. Pro zájemce byla připravena i ukázka kroketu, kterou
zajistil Croquet Klub Dynamo Telč. Návštěvníci si tuto u nás málo rozšířenou
hru mohli sami vyzkoušet. 
Po oba dny probíhalo vinobraní v přátelské a příjemné atmosféře, prováze-
né hlavně moravskými lidovými písněmi a tanci. V neděli večer si mohli pra-
covníci úřadu MČ Troja, kteří zajišťovali hladký průběh vinobraní, s pocitem
dobře vykonané práce konečně vydechnout. (bok)
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ZOO PRO VÁS PŘIPRAVILA

Říjen – Měsíc v tahu

Výstava fotografií Petra Našice

Ochoz pavilonu slonů

2. 10. Den seniorů – program pro ohlášené skupiny seniorů. Je nutno při-
hlásit se na tel. čísle 296 112 116

6. 10. Den zvířat, Den seniorů – povídání o zvířatech pro všechny bez roz-
dílu věku. Nejen pro děti ples zvířat. 
Senioři a děti v masce zvířete mají vstup zdarma!

7. 10. Den firmy Matel 

13. 10. Křtiny gorilky Tatu, Dětský den Českého rozhlasu

20. 10. Den stromů aneb mlčenliví strážci našich dějin – program ČSOP

27. 10. Den v tahu – den věnovaný všem zvířatům, která někam táhnou.

Komentovaná setkání se zvířaty

O víkendech, vždy za hezkého počasí, se na 7 místech v areálu zoo můžete
dozvědět při komentovaných setkáních zajímavosti ze života našich zvířat.

BOTANICKÁ ZAHRADA 

PRO VÁS PŘIPRAVILA

Výstava chryzantém

21. 9. - 30. 9. 2007, 
denně 9 - 19 hodin.
Botanická zahrada hl. města
Prahy: Výstavní sál, areál Jih
- Japonská zahrada

Chryzantéma je typickou
podzimní rostlinou, mnohými
považovanou za příliš smut-
nou, a tudíž nejvhodnější
pro dušičkový čas (proto
listopadka)... Ať už souhlasíme, či nikoli, pravdou zůstává, že chryzanté-
my jsou opravdovými stálicemi mezi květinami a společně s růžemi patří
k jedněm z nejoblíbenějších řezaných květin. Je možné je koupit téměř ve
všech barvách a velikostech. 

A co nás čeká na výstavě v Troji?

• Pro účely výstavy byl v dostatečném časovém předstihu v Japonské
zahradě vysázen sortiment venkovních chryzantém. (Exponáty do výsa-
deb věnovaly: VÚKOZ Průhonice, Školky Litomyšl, Zahradnictví Hobík
z Chramostku).
• Ve výstavním sále je k vidění sortiment řezaných květů. Najdeme zde
i drobné artefakty, kresby a malby, jejichž ústředním tématem je chryzan-
téma. Podoby chryzantém v asijském umění -  japonské barevné malby
šestnácti vzácných druhů chryzantém z roku 1908, japonská dřevořezo-
vá alba s ikebanou a se stylizovanými vzory chryzantém na kimona z 19.
století a soubor pěti čínských porcelánových mís a váz.  
(Tyto exponáty botanické zahradě zapůjčila NG - Zámek Zbraslav.)

Říjen

5. 10. - 31. 10. (9 – 17 h)
Areál Jih
Dýně – aranžmá z dýní 

4. 10. – 7. 10. (9 – 17 h) 
Areál Jih
Medové dny

6. 10. (od 13 h) 
cesta ke skleníku Fata Morgana
Zelený den

13. 10. (9 – 12 h, 13 – 16 h)
výstavní sál areál Jih
Workshop: Podzimní aranžování

• Cena 400,- pro účastníky.
• Nutná rezervace, tel.: 736 621 929, 234 148 124 

16. 10. – 4. 11. (9 – 17 h)
výstavní sál Areál Jih
Zajímavé dřeviny kolem nás

Fotografická výstava Petra Horáčka

18. 10. v 16 h sraz u pokladny areálu Jih
Seznamte se s botanickou zahradou

Jehličnany - komentovaná prohlídka

27. 10. (9 – 17 h) 
Areál Jih
Pracovní dílny pro děti 

- výroba zvířátek

31. 10. (15 – 20 h) 
Areál Jih
Halloween
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PŘIJĎTE SI ZACVIČIT!

Máte možnost si přijít zacvičit PILATES

cvičení pod vedením M. Kocábové každé

pondělí od 20 – 21 hodin do malé

tělocvičny ZŠ. Vstup 70,- Kč/hodina,

není zapotřebí se předem objednávat!

Nadace Quido Schwanka 
připravuje vydání mapy Troje 

ve formátu A2 s cizojazyčnými

popisky. Na okrajích a na rubu 

mapy nabízíme možnost uveřejni 

inzerát či logo Vaší firmy. 

Maketu mapy a další informace 

vč. cenový a ostatních podmínek 

naleznete na www.troja-nadace.cz

nebo v kanceláři nadace Pod Havránkou 75/13

Tel/fax 233 324 165, 728 307 512


