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V tomto čísle si můžete přečíst:  pozvánka na vernisáž – Otevírání studánek – Zápis do MŠ – “Nové” webové 
straánky MČ – zápis ze zastupitelstva – pozvánka do Musaionu a čajovny – anketa na téma Polyfunkční dům 
 

Galerie U lávky 
Městská část Praha-Troja 
Nadace Quido Schwanka 
Troja, město v zeleni, 

 Vás zvou na zahájení výstavy 
BOHUMIL FRANC 
KRESBA, GRAFIKA, 

MALBA DO ROKU 2005 
 
  Na vernisáži, která se koná  
ve čtvrtek 9. března 2006 

v 17 hodin, promluví PhDr. 
František Dvořák a vystoupí 
herci Ypsilonky s ředitelem 
divadla Janem Schmidem. 
 
Galerie U lávky, Povltavská 
42/21, 17100 Praha 7-Troja, 
autobus 112, zastávka Kovárna 
z křižovatky ulic Trojská a 
Pod Havránkou k řece 
 
Výstava trvá do 28.4.2006 
Otevřeno Pátek 13 – 17 hod. 
Sobota a Neděle 10 – 18 hod. 

: „NOVÉ“  
WEBOVÉ STRÁNKY  
MČ PRAHA-TROJA 

     Začátkem měsíce 
března 2006 budou 
zprovozněny webové  
stránky MČ  Praha – 
Troja v novém kabátě 
na původní  adrese           
www.mctroja.cz        

      Měsíčník Trojský kurýr 
najdete rovněž v elektro-

nické podobě na těchto 
stránkách. Dále upozorňu-
jeme na anketu,  které se 
můžete  zúčastnit během 
března a dubna 2006. 
Probíhat bude na těchto 
webových stránkách a bu-
de se týkat záměru vý-
stavby polyfunkčního do-
mu. Podrobnosti najdete 
na poslední straně tohoto 
čísla TK. 
     Elektronická emailová 
adresa úřadu se nemění - 

 info@mctroja.cz 

Blíží se jaro a budeme  
„otevírat studánky‘‘ 

     V časovém předstihu, aby maminky 
nebo babičky mohly připravit masky pro 
dětské účastníky tradičního „Otevírání stu-
dánek“  v Troji, připomínáme, že tato akce 
se bude konat v sobotu  8.4.2006 v 10.30 
hod. Vedle průvodu k Haltýři za asistence 
členů divadélka Červený kohout, nabrání 
vody ( hrníčky s sebou ) a oživení fontán v 
Trojském zámku, čeká na masky(téma jako 
vždy: vodníčkové, víly a podobné bytosti) v 
zámecké zahradě malý doprovodný pro-
gram. Masky obdrží občerstvení a nebude 

tentokrát zapomenuto ani na dospělý do-
provod.            starosta Oldřich Adámek 

 „Otevírání studánek“ 2005 

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ   
ŠKOLY  NAD KAZANKOU 
SE  KONÁ  29. a 30.3.2006   

(STŘEDA  13 – 18 HOD.,   
ČTVRTEK 13 – 17 HOD.) 

     
     Přijímání dětí do mateřské školy 
se provádí zápisem k 1. září příslušné-
ho školního roku, který vyhlašuje ředi-
telka školy po dohodě se zřizovatelem. 
     Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání na základě 
dále uvedených stanovených kritérií : 
-  k předškolnímu vzdělávání se přijí-

mají děti podle § 34,odst.1 zák.č. 
561/2004 Sb. (školský zákon) zpra-
vidla ve věku od 3 – 6 let, 

-  při přijímání dětí je nutné dodržet 
podmínky ustanovení § 50 zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejné-
ho zdraví, ve znění pozdějších před-
pisů (dítě se podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním, má doklad, 
že je proti nákaze imunní, nebo se 
nemůže očkování podrobit pro trva-
lou kontraindikaci), 

- k předškolnímu vzdělávání se přijíma-
jí děti, které jsou státními občany ČR 
nebo se státní příslušností jiného 
členského státu EU, 

-  k předškolnímu vzdělávání se přijí-
mají děti, které nejsou státními obča-

ny ČR ani jiného čl. státu EU, pokud 
pobývají na území ČR oprávněně   
(§ 20 )-  doklad o oprávněnosti po-
bytu dítěte na území ČR je zákonný 
zástupce dítěte povinen předložit při 
zápisu do mateřské školy, 

-   přednostně  se př i j ímají dě ti 
v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky v souladu s 
§ 34 odst. 4 školského zákona, 

-   přijímání dětí se řídí pravidly určený-
mi  zřizovatelem – MČ Praha Troja:    

1. Trvalé bydliště v MČ PRAHA     
    TROJA 
2. Dítě v předškolním věku  (1 rok    
    před nástupem do ZŠ) 
3. Dítě s odkladem školní docházky 
4. Nástup osoby pečující o dítě do  
    zaměstnání 
5. Děti docházející do MŠ 4 hodiny   
    denně (dříve 5 dní v měsíci) 
6. Ostatní zájemci / jiný obvod,  
     matka na MD ..../ 
     
           Rodiče přinesou s sebou OP 
a rodný list dítěte. 
      Pro děti, které nebudou pro nedo-
statek míst od září 2006 přijaty, připra-
vujeme Dětské centrum, které umožní 
dětem pobyt v mateřské škole 2x týdně 
odpoledne. Zjišťování eventuálního zá-
jmu a podrobnější informace  při zápi-
su.                                                                                                    
   Mgr. Zdeňka Bejčková , ředitelka MŠ 

http://www.mctroja.cz
mailto:info@mctroja.cz


Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva 
Městské části Praha-Troja konaného 

 dne 14.2. 2006 
Přítomni: viz prezenční  listina, ověřovatelé zápisu: Ing. Kořenský, Ing. Karlí-
ková , návrhová komise: Ing. arch. Václav Valtr  - schváleno 7 hlasy, Kontro-
la zápisu z minulého zasedání: bez námitek, program schválen 7  hlasy , 
Zapsala:  Bartišová 
Bod č. 1 – Rozpočet městské části Praha – Troja na rok 2006 
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o návrhu rozpočtu hlavní činnosti na 
rok 2006 a zprávu o návrhu rozpočtu zdaňované  činnosti  na rok 2006 a po 
projednání  s c h v a l u j e 
1. předložený návrh rozpočtu městské části Praha-Troja na rok 2006 
- s objemem příjmů ve výši       12 363,700 tis. Kč  
- s objemem výdajů ve výši       12 363,700 tis. Kč 
2. předložený návrh rozpočtu  zdaňované činnosti MČ Praha-Troja na  rok 
2006 
 - s objemem výnosů ve výši 11 100,000 tis. Kč 
 - s objemem nákladů ve výši   7 550,000 tis. Kč  a  hospodářský výsledek  
ve výši 3 550,000 tis. Kč. 
        3. Systemizovaný počet pracovníků hlavní činnosti  7,5 
        4. Systemizovaný počet pracovníků zdaňované činnosti 6 
Ukládá tajemnici  ÚMČ  prostřednictvím  ekonomického oddělení provést 
zadání rozpočtu do programu Gordic a předat podklady o schválení rozpoč-
tu na MHMP a   z m o c ň u j e  
       1. starostu MČ Praha Troja  
provádět rozpočtová opatření v rozpočtu MČ Praha Troja na rok 2006 do 
výše Kč 500,--tis.  v jednotlivém případě, které se týkají : 
e)Přesunů mezi jednotlivými položkami rozpočtu včetně rozpočtových rezerv 
MČ Praha Troja  
f)Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů a zapojení fondů MČ Praha Troja  
g)Provádění změn rozpočtu, vyplývajících z rozhodnutí a státních orgánů a 
orgánu hl.m.Prahy, kterými jsou poskytovány účelové dotace  bez finanční-
ho  omezení 
h)O provedených opatřeních bude starosta  informovat zastupitelstvo MČ 
Praha Troja  
      2. vedoucí ekonomického oddělení  
provádět rozpočtová opatření v rozpočtu MČ Praha Troja, která budou mít 
povahu opravy metodicky chybného rozpočtového zařazení jednotlivé akce 
bez finančního omezení                     - usnesení č. 191    schváleno 7 hlasy 
                                                                                                        
Bod  č. 2 –- Stanovisko k pronájmu, popř. úplatného převodu pozemku parc. 
č. 1641/1, 1643 a 1692 k.ú. Troja ve vlastnictví hl.m. Prahy 
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu vedoucího stavebního od-
dělení pana Karla Novotného o úplatném převodu nebo pronájmu pozemků 
parcelní č.1643 o výměře 304 m2, 1692 o výměře 601 m2  a části pozemku 
parcelní  číslo 1641/1 o  výměře  3000 m2  vše v k.ú. Troja  a  po projednání 
n e s c h v a l u j e úplatný převod ani pronájem pozemků parcelní  č. 1643, 
1692 a části pozemku parc. č 1641/1 k.ú. Troja za účelem umístění betonár-
ky. Nebyl předložen celkový záměr zamýšlené betonárky a jejich dopad na 
okolí. Ukládá starostovi  odeslat na OOA MHMP  nesouhlasné stanovisko k 
úplatnému převodu nebo pronájmu pozemků parcelní č. 1643, 1692  a části 
pozemku parcelní č.1641/1 vše k.ú. Troja.    
                                                              -  usnesení č. 192 schváleno 7 hlasy  
Bod č. 3 – Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 291/2 k.
ú. Troja ve vlastnictví hl.m. Prahy 
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu vedoucího stavebního od-
dělení pana Karla Novotného o úplatném převodu části pozemku parcelní  

číslo 291/2 o výměře 90 m2  k.ú. Troja  a  po projednání  s c h v a l u j e   
úplatný převod části pozemku parcelní  číslo 291/2 k.ú. Troja. Ukládá sta-
rostovi  odeslat na OOA MHMP souhlasné stanovisko k úplatnému převodu 
části  pozemku parcelní  číslo 291/2  k.ú. Troja o výměře 90 m2.      
                                                                - usnesení č.193 schváleno 7 hlasy 
Bod č. 4 –  Stanovisko k návrhu novely vyhlášky hl.m. Prahy č. 32/1999 Sb. 
hl.m. Prahy a vyhlášky hl.m. Prahy č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost odboru územního plánu Prahy MHMP, 
který projednává návrhy obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhl. Hl.
m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu sídel-
ního útvaru hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů a nařízení, kterým se 
mění vyhl. č. 33/1999 Sb. hl.m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvo-
jových územích hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů na základě usne-
sení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 30/08 ze dne 1.9.2005 o schválení změn 
Z1015/00 ÚP SÚ  hl.m. Prahy, usnesení ZHMP č. 31/16 ze dne 20.10.2005 
o schválení změn 05 ÚP SÚ hl.m. Prahy, a usnesení ZHMP č. 32/15 o 
schválení změny Z 1525/00  ÚP SÚ  hl.m. Prahy. 
Zastupitelstvo po projednání 
1)  N e s c h v a l u j e   návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vy-
hl. hl.m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu 
sídelního útvaru hl.m. Prahy z důvodu, že nesouhlasí ze změnou  Z0772/05 
a Z1525 ÚP SÚ hl.m. Prahy   
2)  S c h v a l u j e návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhl. č. 
33/1999 Sb. hl.m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových úze-
mích hl.m. Prahy U k l á d á 1) starostovi zaslat   nesouhlasné   stanovisko k 
návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhl. hl.m. Prahy č. 
32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy, jehož přílohou bude usnesení zastupitelstva městské části Pra-
ha – Troja  se zdůvodněním, že nesouhlasí se změnou  Z0772/05 a Z1525 
ÚP SÚ hl.m. Prahy 2) starostovi zaslat   souhlasné stanovisko k návrhu 
obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhl. č. 33/1999 Sb. hl.m. Prahy, 
o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hl.m. Prahy, jehož přílo-
hou bude usnesení zastupitelstva městské části Praha – Tro-
ja                                                          - usnesení č. 194    schváleno 7 hlasy 
 
Bod č. 5 –  Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1353/1 
k.ú. Troja ve vlastnictví hl.m. PrahyZastupitelstvo bere na vědomí důvodo-
vou zprávu důvodovou zprávu vedoucího stavebního oddělení pana Karla 
Novotného o úplatném převodu části pozemku parcelní  číslo 1351/1 k.ú. 
Troja o výměře 150 m2  a   schvaluje úplatný převod části pozemku  parcel-
ní  číslo 1353/1 k.ú. Troja o výměře 150 m2. Ukládá starostovi  odeslat na 
OOA MHMP souhlasné   stanovisko k úplatnému převodu části pozemku  
parcelní  číslo 1351/1 k.ú. Troja o výměře 150 m2.      -usnesení č.  195  
schváleno 7 hlasy 
Bod č. 6 – Volba tajemníka finančního výboru 
Zastupitelstvo bere na vědomí ukončení pracovního poměru Ing. Kateřiny 
Luskové na   Úřadě městské části Praha – Troja. Po projednání odvolává 
Ing. Kateřinu Luskovou z funkce tajemníka finančního výboru a volí paní Ro-
manu Konrádovou tajemnicí finančního výboru. 
                                                               usnesení č. 196   schváleno  7 hlasy 
Bod. č. 7 – Informace, diskuse 
Informace od Ing. Kořenského ve věci současné náhradní dopravy  do ob-
lasti   V zámcích a Starých Bohnic – nerespektuje se objízdná trasa s dnes 
již poškozeným povrchem a doprava včetně nákladní projíždí obytnou částí 
Podhoří. Požaduje zjednání nápravy ze strany MČ Praha – Troja. 
 
Ověřovatelé zápisu:   Ing. Kořenský, Ing. Karlíková, starosta  O. Adámek  

Vážení čtenáři,  právě jste se dočetli v zápise ze za-
sedání trojského zastupitelstva, že byl dne 
14.2.2006  všemi sedmi hlasy schválen rozpočet 
městské části Praha – Troja na rok 2006.  Rozpo-
čet – tabulkovou část i s komentářem, vypracovaný 
tajemnicí ÚMČ Praha-Troja p. Ing. Irenou Markovou, 
najdete na vloženém  listě  tohoto výtisku TK.   

ZPRÁVY  Z  ÚMČ  PRAHA – TROJA 

Přisvětlení přechodů V rámci  
zvýšení bezpečnosti byly ve spolu-
práci s odborem dopravy Magistrátu 
hl. města Prahy přisvětleny přecho-
dy před úřadem městské části a ško-
lou Svatopluka Čecha. Požadavky 
na další přisvětlení byly včas předá-
ny k odsouhlasení odboru dopravy 

Městské části Praha 7. Jejich reali-
zace z prostředků BESIP zatím ne-
může být provedena z důvodu nedo-
statku finančních  prostředků. Podle 
sdělení OD MHMP je předpokládaný 
termín realizace alespoň jednoho 
přechodu v roce 2007.     K. Novotný,                      
                   vedoucí stavebního oddělení 



MUSAION 
živá expozice českého národopisu 

 v letohrádku Kinských 
     V roce l896 bylo v Praze Na Příkopě v paláci 
Silva Tarouccy otevřeno Národopisné muzeum 
českoslovanské, vzniklé z celonárodní sběratelské 
činnosti konce 19. století, jako jedno z prvních ve 
střední Evropě. Věhlas této instituce stoupl těsně 
po roce 1900, kdy se vzácné sbírky lidových krojů, 
nábytku, keramiky, lidového umění, dokladů tradič-
ních zvyků i předmětů denní potřeby trvale přemís-
tily do Letohrádku Kinských v Praze na Smíchově, 
který pro tento účel zakoupilo město Praha od 
šlechtické rodiny Kinských. Od roku 1922 jsou pak 
sbírky i celá instituce součástí Národního muzea. 
Samotný letohrádek je významnou kulturní památ-
kou Prahy i celé České republiky, pro svou čistou 
architektonickou podobu letního sídla doby klasi-
cismu. Byl postaven v letech 1827 - 1831 známým 
architektem Jindřichem Kochem a zůstal v téměř 
neporušeném stylu zachován dodnes. 
     Národopisné muzeum, jako instituce věnovaná 
české slovanské a evropské lidové kultuře, bylo v 
činnosti téměř bez přestání v budově Letohrádku 
Kinských až do roku 1986, kdy byl dům z vážných 
stavebních závad pro veřejnost uzavřen a sbírky i 
provoz přesunuty jinam. Díky vytrvalosti odborníků 
Národního muzea, pracovníků Ministerstva kultury, 
památkářů, národopisců i přízně ze strany občanů 
se podařilo nově koncipovat cenné národopisné 
sbírky pro moderní živou expozici v tradičním sídle. 
Národopisné oddělení dnes spravuje na 200.000 
sbírkových předmětů, má skvělé depozitáře, boha-
tou výstavní praxi a odborníky v oboru etnologie, 
sbírkového znalectví i restaurování, tříbené celou 
generaci. Nová expozice tak je vedle obecného 
přínosu české kultuře a oboru etnologie i význam-
ným výsledkem týmové práce odborníků z Národ-

ního muzea, pojatá v duchu soudobých expozič-
ních trendů. 
Nový celek koncepčně propojuje různé typy přístu-
pů k daným fenoménům - sféru pohledovou, infor-
mační, poslechovou, sféru materiálového dotyku a 
přemýšlení nad zákonitostmi jinak těžko uchopitel-
ného, barvitého celku lidové tradiční kultury. Proto 
Musaion - z řeckého „chrám múz”. Věříme, že takto 
různorodou cestou vjemů, dnes poměrně snadno 
zprostředkovatelných, se můžeme lépe přiblížit 
poznání. Všechny aktivity jsou a budou programo-
vě propojovány do jednoho celku s expozicí vybra-
ných sbírek z rozsáhlých fondů Národopisného 
oddělení Historického muzea Národního muzea. 
     Národopisná expozice věnovaná české lidové 
kultuře vypovídá především o vztazích člověka a 
jeho prostředí, připomíná hodnoty všedních dnů i 
svátků se začleněním množství exponátů z oblasti 
tradičního odívání, bydlení a hospodářství. Zvláštní 
díl expozice je věnován lidovému umění a dokla-
dům duchovní kultury se zaměřením na lidové zvy-
ky v průběhu roku i lidského života.Výpravné tema-

tické celky jsou doplněny klasickou expoziční tech-
nikou, se soustředěním na detaily a sbírkové uni-
káty. Je třeba se však zmínit nejen o obsahu expo-
zice, ale zároveň o neobvyklé výtvarné a architek-
tonické podobě celku, kde důležitou roli hrají velká 
dioramata - celky ilustrující významné děje a mo-
menty života tradiční společnosti. Podstatnou a 
jinde málo využívanou sférou pohledového vjemu 
je barevnost výstavy, která v různém pojetí dokres-
luje atmosféru jednotlivých pasáží scénáře. Unikát-
ní je rovněž osvětlení výstavy, speciální vitriny a 
další technické novinky, které expozice přináší do 
světa muzejní prezentace. 
     Prohlídkou expozice však návštěva Musaionu 
nekončí, ale začíná. V přízemí Letohrádku čekají 
na návštěvníky živé provozy řemeslné a rukodělné 
práce, v hale muzea se budou pravidelně pořádat 
různé koncertní folklorní akce, ve výstavním sále 
se budou střídat výstavy a další doprovodné akce, 
doplňující obraz expozice o soudobé projevy a no-
vé trendy oboru etnologie. 
     Celek Musaionu chápeme zejména v komuni-
kační poloze. Pro navázání kontaktu s návštěvní-
kem je zde připraven vedle zmíněných živých pro-
vozů i speciální besední sál pro diskuse nad daný-
mi tématy, pro besedy se školami, výtvarníky, folk-
loristy a dalšími zájemci o národopisnou kulturu. 
Vedle více méně zábavné cesty poznání je zde 
připraven zcela soustředěný prostor pro studium 
archivních a knihovních fondů jak cestou digitální, 
tak klasickou knihovní službou. Konečně ke zpří-
jemnění pobytu nechybí ani kavárna s možností 
posezení v sousedství nově rekonstruovaného par-
ku, prodejna suvenýrů, kopií zajímavých sbírko-
vých kusů, literatury. Navíc zde chystáme i službu 
specializované cestovní kanceláře, která návštěv-
níky doprovodí na zajímavá místa, kam expozice 
nedosáhne. 
          www.pis.cz ( PhDr. Jiřina Langhammerová ) 

Letohrádek Kinských, 150 00 Praha 5, Kinského zahrada 98 
• trasa metro B - Anděl, tram 6, 9, 12, 20 - Švandovo divadlo  
• informace tel. 257 325 766, e-mail: jirina_langhammerova@nm.cz  
• otevřeno denně kromě pondělí: X. - IV. 9.00 - 17.00, V.- IX. 10.00 - 17.00  
• vstupné základní 80 Kč, snížené 40 Kč, děti do 6 let zdarma, školní skupiny nad 5 osob 30 Kč, rodinné 100 Kč  

Musaion je stálá národopisná expozice Národního muzea zaměřená na lidovou kulturu České republiky (hmotná i duchovní kultura, lidové umění, sbírky lido-
vého oděvu, bydlení, hospodářství, zvyky) propojená s živým provozem lidových řemesel a rukodělných technik, pravidelnou folklorní koncertní činností, edu-
kačními programy, odborným a společenským setkáváním příznivců lidové kultury. Provoz Musaionu obsáhne celý objekt nově zrekonstruované empirové 
budovy - Letohrádku Kinských, na ploše cca 2000m2. 
Doplňky expozice - expoziční řemeslnické dílny, folklorní koncerty, výstavy, knihovna, studovna archivu, besední sál, prodejna odborných publikací a umě-
leckých děl lidové provenience, kavárna-čítárna - v letních měsících s venkovním provozem. 

ČAJOVNA VE VĚŽI Praha 7, Na Výšinách 1/1000, 3.patro  
tel.: 233372653 otevřeno: zima-denně 17.00-22.00 h. 

          V nevelké zahradě zde stojí jedna z nejzajíma-
vějších pražských vodáren. Letenská vodárenská věž 
byla vystavěna v roce 1888 podle projektu architekta 
Jindřicha Fialky stavitelskou firmou Karel Hübschmann 
a František Schlaffer. Stavbu objednala pražská obec, 
aby zásobovala vodou horní část Holešovic a Bubenče. 
Válcový vodojem měl obsah 197 m3, technologické 
vybavení dodala firma Breitfeld a Daněk. Věž je novo-
renesanční, hranolovitá, má pět podlaží a je zakončena 
stanovou střechou s rozměrnými vikýři a se sloupko-
vým nástavcem s hodinami. V nejvyšším pátém podlaží 
s vodní nádrží je vyhlídkový ochoz s novorenesančními 
arkádami s toskánskými sloupy, nesenými kamennými 
krakorci. Věž přestala plnit svou funkci v roce 1913 a v 
jednotlivých patrech byly zařízeny byty pro zaměstnan-
ce vodáren. Kotelna se strojovnou a provozní budovy 

byly zbořeny a od roku 1926 
zde byla jen skladiště a dílny. 
Od roku 1976 slouží věž mlá-
deži jako klubovny 

      PŘIJDTE SI ZAZPÍVAT ČI SE JEN ZAPOSLOUCHAT 
DO INDICKÝCH  MANTER A BHADŽANŮ  

 
KAŽDÝ 1. ČTVRTEK V MĚSÍCI  

HRAJE A ZPÍVÁ SKUPINA SANGAM  ZAČ. 20:00  
 

KAŽDÝ 2. A 4. ČTVRTEK V MĚSÍCI  
HRAJE SKUPINA ANANDA  ZAČ. 19:00  

 
KAŽDOU 1. A 2. STŘEDU V MĚSÍCI  

HRAJE SKUPINA DHARMA ZAČ. 19:00                               
                DDM Praha 7 a Pražská informační služba 

Tip na procházku do blízkého okolí  

http://www.pis.cz
mailto:jirina_langhammerova@nm.cz


Adresa redakce: ÚMČ Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7–Troja, , Tel./ Fax: 284691121, e-mail:  info@mctroja.cz  
 

NOVÁ   
POLYFUNKČNÍ  SPOLEČENSKÁ 

BUDOVA  V TROJI –  
VÝZVA K DISKUZI 

     Každý člověk v Troji se může setkat 
s činností některého z úspěšně působí-
cích obecních veřejných zařízení. Je tu 
mateřská škola, základní škola, soukro-
mé Trojské gymnázium Sv.Čecha, zdra-
votní středisko, vodácká základna, Dům 
pro matky v tísni, Dům spokojeného 
stáří a Úřad městské části Praha-Troja. 
Všechna tato zařízení jsou v budovách 
či prostorách patřících obci. Většina 
těchto provozů je dobře prostorově za-
jištěna a objekty jsou stavebně v po-
měrně dobrém stavu.   
       Budova základní školy a gymnázia 
byla po povodni opravena včetně nové 
plynové kotelny, jsou zde nová eurook-
na, byla přistavěna nová větší tělocvič-
na a školní kuchyně byla zrekonstruo-
vána dle směrnic EU. Škola je bezbari-
érově přístupná a jednotlivá podlaží 
jsou propojena pojízdnými plošinami 
pro osoby se sníženou schopností po-
hybu a orientace. V rozpočtu městské 
části na rok 2006 je počítáno s úprava-
mi interiéru velké haly v 1.patře pro po-
třeby výuky a studentských prezentací. 
Po povodni byl též zrekonstruován Dům 
spokojeného stáří, včetně sousedního 
Domu pro matky v tísni, byla zde v ne-
využitých prostorách nově vybavena vý-
stavní síň. Zrekonstruovány  byly i pro-
story zdravotního střediska a vodácká 
základna, neboť škody způsobené po-
vodněmi si to vyžádaly. Zdravotní stře-
disko má nově upravené interiéry a no-
vé vnitřní vybavení. Vodácká základna 
byla zrekonstruována úplně, neboť zde 
byly škody největší a po rekonstrukci je 
to téměř nový objekt. 
     Posledním objektem, kde se zatím 
investovalo méně, je vila čp. 230, kde 
sídlí mateřská škola a úřad městské 
části. V MŠ byla též vyměněna okna, 
ale potřebný  další rozvoj obou zařízení 
naráží na prostorové limity domu. Uzá-
konění možnosti pro všechny děti na-
vštěvovat alespoň rok předškolní vý-
chovy vede k požadavkům na rozšíření 
kapacity školy. Ta měla v minulosti tři 

oddělení, využívala i plochu cca 150 m2 
v přízemí, kde dnes je ÚMČ. Ideální ne-
ní z hlediska bezpečnosti dětí ani kolize 
provozu návštěvníků veřejně přístupné-
ho úřadu a požadavku na uzavřený are-
ál školní zahrady a hřiště MŠ. Prostoro-
vé podmínky může ještě zhoršit také 
uplatnění dalších požadavků na ku-
chyňský provoz mateřské školy dle 
předpisů EU.  
     Při vědomí těchto skutečností navrh-
lo zastupitelstvo jako možné řešení do 
budoucnosti uvažovat o výstavbě poly-
funkční společenské budovy MČ Praha-
Troja a dnešní prostory úřadu uvolnit 
pro mateřskou školu. Pozemek pro ten-
to záměr má městská část k dispozici – 
leží ve střední části Troje naproti škole, 
mezi diplomatickým areálem a sokolov-
nou, č. pozemku 294/1, výměra pozem-
ku 1630 m2  Záměr předkládáme k ve-
řejné diskusi, ve které by měly zaznít 
názory jak na program takové případné 
nové budovy, tak na celý záměr.  
     Otázka je zatím opravdu otevřená, 
zastupitelé jsou si vědomi např. stále se 
snižujícího počtu trvale hlášených oby-
vatel v Troji – i přes množství nových 
domů pokleslo toto číslo v r. 2006 na 
890 obyvatel. Možné je třeba i využití 
jiných stávajících prostor, obec vlastní a 
pronajímá prostory ve dvou vilách v ulici 
Nad Kazankou a obchod na Trojské uli-
ci u Kovárny.  
     Pro záměr výstavby nové budovy 
hovoří představa úřadu městské části 
jako servisu a informačního centra, 
sloužícího lidem a usnadňujícího pří-
stup pro všechny k veřejným úřadům a 
institucím a usnadňujícím orientaci v 
měnícím se právním prostředí sjedno-
cujícího se evropského prostoru. V no-
vém objektu by mohl být i společenský 
sál, který Troja ztratila přestavbou soko-
lovny, a který by mohl sloužit škole i 
gymnáziu, mohly  by zde mít kanceláře 
a reprezentační prostory i místní občan-
ská sdružení a nadace a mohla by zde 
být i veřejná knihovna. Počítá se také, 
že by zde šly zřídit i jedna či dvě provo-
zovny služeb a pronajímatelné kancelá-
ře, které by pomohly  uhradit provoz bu-
dovy  či přispět k rentabilitě celé investi-

ce. Je také zřejmé, že by bylo nutné 
získat peníze na výstavbu z různých 
zdrojů či grantů a z různých úrovní 
městských i státních. Právě z těchto dů-
vodů  je to také záměr dlouhodobější, 
nejméně na několik příštích let, ale po-
kud dojde k veřejné shodě, neměli by-
chom právě proto ztrácet čas. Ve 
schváleném rozpočtu na rok 2006 je 
k dispozici i finanční rezerva na první 
kroky v přípravě, ale její použití podmí-
nilo zastupitelstvo až výsledkem veřej-
né debaty. 
 
     První představa programu budovy 
jako podklad k diskusi: 
 
Přízemí (1.nadz.podl.):  
Vstupní informační hala – 50 m2 
Provozovna služeb I. – 50 m2 
Provozovna služeb II. – 100 m2 
2. Nadz.podl.: 
Společenský sál 9x15 m – 135 m2 
Úřad m.č. Praha-Troja – 120 m2 
3. Nadz.podl.: 
Pronajímatelné kanceláře 220 m2 
Podz.podl.:  
Garáže, sklad, archiv, technol.zařízení 
Pozemek: 
Parkoviště, parková úprava, zeleň. 
Vyzýváme občany k vyjádření 
názoru na tento záměr ! 
Náměty mohou být adresová-
ny na úřad MČ Praha – Troja k 
rukám p.Ing. Markové, tajem-
nici městské části či na nové 
webové stránky úřadu, kde je 
k tomuto  námětu  pořádána 
anketa.  
       Prostor pro diskusi je otevřen 
během března a dubna, v květnu 
2006 by mělo zastupitelstvo předne-
sené názory a náměty vyhodnotit a 
případně sestavit stavební program 
budovy, který by byl  prověřen  ar-
chitektonickou studií. 
                      Ing.arch.Václav Valtr,                                                
                                 zástupce starosty 
 

                     Svátek sousedů      30. května 2006 

               O co jde?    O společenskou akci, při níž se setkávají sousedé. 
  Kde se může svátek konat?   V rodinném domě, na zahradě, v parku, ve  
   společných  prostorách bytových domů, v kulturních zařízeních obce. 

Kdo může akci uspořádat ?  Rodiny, obec, školy, zájmová sdružení i jednotlivci.  
Kdy se svátek slaví?  Na konci května, v České republice proběhne poprvé  30. května 2006. 
Jak svátek připravit?  Pozvete sousedy, každý může přinést drobné pohoštění, hudební nástroj, 
přijít s nápady, jak zabavit děti i dospělé. A co třeba spolu oslavit něčí narozeniny? 
Jakou má svátek tradici?  Vznikl v roce 1999 v Paříži, v roce 2005 se slavil už v 377 evropských 
městech. Celkem se ho loni zúčastnilo 4,5 milionu lidí.  
Co je cílem?   Umožnit, aby se sousedé lépe poznali, navodit atmosféru, která usnadní další vzájem-
né kontakty a pomoc.  
Kde se můžete o akci informovat? Napište na adresu: sousede@tiscali.cz, telefonujte na číslo: 608 

mailto:info@mctroja.cz
mailto:sousede@tiscali.cz


Komentář k rozpočtu městské 
části Praha-Troja na rok 2006 
 
Rozpočet městské části Praha-Troja na rok 
2006 je navrhován jako vyrovnaný, 
s příjmy ve výši 12 363,70 tis. Kč  a vý-
daji ve stejné výši. 
 
Příjmy: 
Příjmy jsou navrhovány v úrovni roku 
2005 s tím, že zatím nemůže být uvažová-
no se zbylými dotacemi z roku 2005, které 
budou v rámci finančního vypořádání po-
nechány městské části.   
Do rozpočtu byl zahrnut převod příjmů 
z podnikatelské činnosti ve výši 7 758,70 
Kč. 
 
Výdaje: 
Silnice : Kromě úhrady čištění chodníků 
zahrnuté do služeb je v tomto paragrafu 
počítáno s kapitálovými výdaji ve výši 2 
160 tis.Kč. V této částce jsou zahrnuty ná-
sledující akce: projektová dokumentace 
pro uzemní a stavební řízení na úpravu kři-
žovatky Pod Havránkou-Trojská – 140 tis. 
Kč, projektová dokumentace pro územní a 
stavební řízení křižovatky Pod Havránkou-
K Bohnicím – 150 tis.Kč, projektová do-
kumentace pro územní a stavební řízení 
chodník Trojská – 150 tis.Kč(přesunuto 
z r.2005), projektová dokumentace pro sta-
vební řízení úprav vjezdů Na Salabce – 40 
tis. Kč, realizace křižovatky Nová Trojská-
Sádky -  800 tis.Kč, realizace povrchu 
stezky Q.Schwanka – 800 tis. Kč, rezerva 
80 tis. Kč. 
Pitná voda:   Doplatek na projektovou do-
kumentaci ke stavebnímu povolení vodo-
vod Farka – 20 tis.Kč, zbytek bude hrazen 
z dotace v rámci finančního vypořádání 
z r.2005. 
Odvedení a čištění odpadních vod:  Ka-
pitálové výdaje na projektovou dokumen-
taci pro územní a stavební  řízení  – 150 
tis. Kč a projektovou dokumentaci pro sta-
vební povolení kanalizace Pod Havrán-
kou –sever – 80 tis.Kč.  Zároveň bylo po-
žádáno Hl.m.Praha  o dotaci. 
Úpravy drobných vodních toků – kapitá-
lové výdaje 500 tis.Kč – naše spoluúčast 
na realizaci zatrubnění Haltýřského poto-
ka. Celkové náklady činí 2,5 mil.Kč., proto 
bylo požádáno Hl.m.Praha o dotaci. 
Předškolní zařízení – příspěvek na chod 
příspěvkové organizace ve výši 800 tis. Kč 
včetně dotace na dopravu na školu 
v přírodě. Kapitálové výdaje 230 tis.Kč na 
vybudování soc. zařízení pro děti na hřišti 
MŠ. 
Základní školy – příspěvek na provoz 
v úrovni roku 2005 – 1100 tis.Kč včetně 
dopravy na školu v přírodě. Kapitálové vý-
daje na rekonstrukci haly ZŠ – spoluúčast 
městské části ve výši 300 tis.Kč, celkové 
náklady jsou 1,5 mil.Kč a bylo požádáno 
HMP o dotaci. 
Kultura – běžné výdaje jsou na úrovni ro-
ku 2005. Platy zaměstnanců se týkají os-

trahy galerie, ostatní osobní výdaje jsou 
pro kronikáře, knihovnici a službu na vi-
nobraní. Největší položkou je nákup slu-
žeb, kam se zahrnují účinkující na vánoč-
ním koncertě, vinobraní, trojské buchtě, 
posezení seniorů a juniorů, studánek, dále 
inzerci galerie v kulturních přehledech, ko-
pírování a roznášku kurýra, kopírování po-
zvánek na vernisáže. Do této položky bylo 
zařazeno 90 tis.Kč z roku 2005, které ne-
byly vyčerpány, neboť nové www stránky 
budou zaplaceny až v roce 2006, jsou již 
vytvořeny a nyní se naplňuje jejich nový 
obsah. 
Pořízení, zachování a obnova hist.
památek – elektrická energie kaple sv.
Václava  a náklady na opravu a osvětlení 
kaple sv.Václava – 100 tis. Kč. Zároveň 
bylo požádáno o dotaci z HMP.   
Ostatní tělovýchovná činnost – příspěvek 
TJ Sokol Troja na sportovní akce v úrovni 
roku 2005 55 tis.Kč a náklady na pohoště-
ní při sportovních akcích, kde má spoluú-
čast městská část. 
Pomoc zdravotně  postižených – příspě-
vek SPCCH v úrovni r. 2005 – 20 tis. Kč a 
příspěvek FOKUSu na projekt „Oáza na 
Kozí stezce“ 16,5 tis. Kč. 
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních 
služeb – kapitálové výdaje – nákup nové-
ho kotle ústředního vytápění v rezidenci 
Korea 50 tis. Kč. Běžné výdaje - nákup 
sekačky na Koreu a v položce dary obyva-
telstvu je vrácená daň z nemovitosti 3 ma-
jitelům zatopených domů, kteří nebyly od 
daně osvobozeni vyhláškou hl.m.Prahy. 
Sběr a svoz komunálního odpadu – ná-
klady na úklid černých skládek – v roce 
2005 nebylo čerpáno, neboť černé skládky 
uklidil Magistrát hl.m.Prahy. 
Sběr a svoz ostatních odpadů – v položce 
nákup služeb je úhrada za psí koše 
za prosinec 2005,  smlouva byla vypověze-
na k 31.12.2005. 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 
největší položkou je nákup služeb, což za-
hrnuje úpravu zeleně v následujících loka-
litách – zahuštění ochranného pásma domů 
při Nové Trojské a úprava prostoru před 
Sádkami – 130 tis.Kč, stezka Q.
Schwanka – 30 tis.Kč ( dar Nadace Q.
Schwanka 200 tis.Kč), úprava pozemku 
parc.č.60 v případě svěření MČ – 100 tis.
Kč, úprava pozemku parc.č.1660/2 u kolejí 
směrem k Břežance pro místo pro tříděný 
odpad – 60 tis.Kč, úprava zeleně před DSS 
a DIP – 15 tis.Kč, spolupráce s Povodím 
Vltavy podél Povltavské – 45 tis.Kč, úklid  
a sekání pozemků v Podhoří – 65 tis.Kč, 
úprava pozemku vedle Diplomatického 
servisu u Sádek – 15 tis.Kč, rezerva 40 tis. 
Kč.  
Ostatní soc. péče a pomoc starým obča-
nům – donášková služba v DSS – 60 tis. 
Kč. 
Bezpečnost a veřejný pořádek – úhrada 
kuponů do mobilních  telefonů pro strážní-
ky Městské policie – 2x1000,-Kč. 
Zastupitelstva obcí – odměny členů zastu-
pitelstva stanoveny podle r.2005 + 5% 

očekávaného navýšení a s tím spojené i 
sociální a zdravotní pojištění. Čerpání 
v ostatních položkách se převážně týká ná-
kladů na provoz služebního auta (opravy, 
udržování, materiál (pneumatiky), pohon-
né hmoty a platby poplatků (dálniční 
známka)). V položkách nákup služeb a 
cestovné jsou náklady, které se hradí 
z fondu zaměstnavatele( příspěvek na stra-
vování, dovolenou a na dopravu). 
Činnost místní správy – kapitálové výda-
je 300 tis. na zhotovení objemové studie 
pro stavbu polyfunkčního společenského 
domu  k projednání úpravy územního plá-
nu. 
Běžné výdaje -  platy zaměstnanců stano-
veny v úrovni rozpočtu r.2005, neboť čer-
pání v r.2005 bylo ovlivněno půlročním 
neobsazením místa 1 úředníka ( ušetřeno 
bylo 150 tis.Kč) a od 1.1.2006 jsou naříze-
ním vlády zvýšeny tarifní  platy o 5%. 
Z této částky potom vychází i sociální a 
zdravotní pojištění. Ostatní osobní výdaje 
zahrnují jednorázové dohody o provedení 
práce, např. na úklid sněhu, roznesení tis-
kovin, zastupování dlouhodobě nemocné-
ho zaměstnance. 
Většina ostatních položek je na úrovni 
r.2005 nebo nižších. Nárůst oproti r.2004 
zaznamenaly položky:  nákup materiálu – 
zde se kromě kancelářských potřeb zařazu-
je i materiál na údržbu části objektu, kde 
sídlí úřad a na údržbu vybavení. Vzhledem 
k tomu, že se upustilo od rekonstrukce úřa-
du, bylo třeba opravit nábytek a vybavit 
archivy a v letošním roce se bude údržba 
vlastními zaměstnanci provádět dále 
(nikoliv dodavatelsky, to by bylo zařazeno 
do služeb).  
konzultační a právní služby – zde jsou za-
řazeny práce informatika a správce sítě 
úřadu MČ a právní služby. Právě rozsah 
právních služeb se zvětšuje kvůli nárůstu 
vymáhání pohledávek soudní  cestou. 
programové vybavení – zahrnuty náklady 
na zřízení elektronické podatelny – 70 tis. 
Kč. 
nákup ostatních služeb – týká se hlavně 
poplatků za užívání všech programů na 
úřadě MČ, kde dochází k nárůstu cen – 
100 tis.Kč, dále náklady na revize, likvida-
ci odpadu, skartaci, náklady na zajištění 
mzdové účetní, dále servisní práce při 
opravách počítačů a EZS, plánované malo-
vání kanceláří úřadu. V této položce se úč-
tují i náklady, které se hradí z fondu za-
městnavatele ( stravné, příspěvek na do-
pravu, dovolenou, vitamíny). 
Pojištění nespecifikované -  zahrnuje po-
vinné odpovědnostní pojištění hrazené za-
městnavatelem za zaměstnance a pojištění 
objektu úřadu 
Převody vlastním fondům – v roce 2006 
bude fond zaměstnavatele doplněn pouze o 
0,5 % výdajové části rozpočtu místo 
schváleného 1% z důvodu úspory čerpání 
v roce 2005.  
  
                                         Ing. Irena Marková,  
                        tajemnice ÚMČ Praha – Troja  



Schválený rozpočet městské části Praha-Troja na rok 2006 
 
  
 PŘÍJMY (v tisících Kč) 
 
0000                1341                poplatek ze psů                                                                                         25,00  
0000                1342                poplatek za lázeňský nebo rekreač. pobyt                                           200,00  
0000                1343                poplatek za užívání veřejného prostranství                                            50,00  
0000                1345                poplatek z ubytovací kapacity                                                                    70,00  
0000                1361                správní poplatky                                                                                        100,00  
0000                1511                daň z nemovitosti                                                                                     500,00  
0000                4111                neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR                                 0,00  
0000                4112                neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV                                    181,00  
0000                4121                neinvestiční přijaté dotace od obcí                                                      3 024,00  
0000                4131                převody z vlast. fondu hospodářské (podnik.) činnosti                    7 758,70  
0000                4131                převody z vlastních rezerv. fondů                                                             50,00  
0000                4134                převody z rozpočtových účtů                                                                      50,00  
0000                4139                ostat. převody z vlast. fondů                                                                   170,00  
6310                2141                příjmy z úroků (část)                                                                                           185,00  
                                                          
                                                         Příjmy celkem                                                                                   12363,70   
 
 
 VÝDAJE  (v tisících Kč)                                                                      
                                                                                                                            kapitálové výdaje                          běžné výdaje  
2212                  Silnice celkem                                                                    2160,00                                     65,00  
2310                Pitná voda celkem                                                               20,00                                   
2321                Odvedení a čistění odpadních vod a nakl.  celkem       230,00                                       2,00  
2333                Úpravy drobných vodních toků celkem                          500,00                                   
3111                Předškolní zařízení celkem                                               230,00                                   800,00  
3113                Základní školy                                                                      350,00                                 1100,00  
3319                Kultura                                                                                                                                  550,50  
3326                Pořízení, zachov. a obnova hodnot nar. his. celkem                                                    106,00  
3419                Ostatní tělovýchovná činnost celkem                                                                                58,00  
3543                Pomoc zdravotně postiženým celkem                                                                              36,50  
3699                Ost. záležitosti bydleni, kom. služeb celkem                     50,00                                    37,00  
3722                Sběr a svoz komunál. odpadu celkem                                                                          50,00  
3723                Sběr a svoz ostatních odpadů                                                                                              6,50  
3745                Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem                                                                   512,00 
4318                Ost.soc.péče a pomoc starým občanům celkem                                                              60,00  
5311                Bezpečnost a veřejný pořádek celkem                                                                               2,00  
6112                Zastupitelstva obcí                                                                                                             995,20  
6171                Činnost místní správy celkem                                            300,00                                3846,00  
6320                Pojištění funkčně nespecifikované                                                                                     27,00  
6330                Převody vlastním fondům v rozpočtech územn.                                                            270,00  
                              
                        Výdaje celkem                                                                3840,00                               8523,70  
                                                                                                                                               
                                                                                                                            12363,70                          

 UPOZORNĚNÍ  PRO  
SENIORY  

        
     V listopadovém čísle TK  
jsme Vás  informovali o tom,
že se v  Domě spokojeného 
stáří v Povltavské ulici č. 
21/42  uvolnila bytová jednot-
ka  o velikosti  36 m2 , 2.patro 

s výtahem. Přijetí do DSS je 
podmíněno dobrým zdravotním 
stavem. Přednost budou mít 
občané z Troje. Zájemci se 
mohou informovat na ÚMČ, 
Trojská 96/230  buď osobně 
nebo telefonicky na čísle  
284 69 11 21 ,   popř. email  
info@mctroja.cz), -  
Ing.Marková nebo R. Zajícová  

mailto:info@mctroja.cz

