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Výsledky voleb
do obecního zastupitelstva
STRANa 3
Programové prohlášení
strana 4
Budoucí předseda Asociace urbanismu a územního plánování Ing. arch.
Petr Durdík, předseda asociace
Doc. Ing. arch. Jan Mužík,
starosta Ing. arch.Tomáš Drdácký,
ředitel Útvaru rozvoje města
Ing. Bořek Votava a ředitel festivalu Architectureweek Petr Ivanov
při zahájení Odborného semináře
Zeleň ve městě – město v zeleni

Pestrá ochutnávka
s šípkovou omáčkou
nakonec
od strany 3 a dále
život v troji (a v okolí)

Ale ještě předtím
anebo potom oblíbená
soutěž autodráh
Grand Prix Troja

Podzimní Bouda u Studánky 2010
Je všeobecně znám fakt, že Troja je obcí s křišťálovou pospolitostí ve všech ročních obdobích.
Proto se o víkendu 15.-17. října sebralo patnáct
příznivců zimních sportů a vyrazili na Boudu
Studánku, kde bylo každoročním programem
pokořit nejhlubší hvozd a nadělat zásobu dřeva na zimu. Okolí boudy je vskutku malebné,
les se táhne do kopce a tak šlo spouštění klád
pěkně od ruky. A tam u slovutné studánky
opravdu roste tmavé kapradí a krom bohatého
borůvčí i vůkol rudý vřes.
Malým rozdílem tam je, že ptáci, ani laně nechodí pít pod javorový kmen, nýbrž zasloužilí
dřevorubci, si dají pár skleniček, někteří vydrží
jak ti ptáci a jdou spát až za dne bílého, většina
má ale na paměti brzké vstávání, jež se pevně
dodržuje a jsou jak ty laně a popijí v noci jen.

V sobotu však bylo co oslavovat, když jsme se plni
očekávání dozvěděli radostné výsledky voleb.
Když se první večer zatopilo v kamnech, vařil se guláš dle tradičního receptu, stejně tak
se dařilo usnout i druhý večer po klobáskách.
V sobotu se povedlo natěžit přes polovinu kýženého množství dřeva a tak se lesy hluboké
v neděli dobývaly pouze dopoledne a po obědě už kolem pouze ticho jest. Nebesa nám po
celou dobu přála, nedošlo na avizované sněžení a v neděli vysvitlo i slunce. Pracovní víkend
na chatě zvané Studánka se po všech stránkách
vydařil, zásoba dřeva byla doplněna a tak mohou být zimní návštěvníci bez obav a naplno si
užívat radovánek, u nichž jsou třeba jejich oči
plny zlatých hvězd.
Tereza Gruntová a J. V. Sládek

21. 11. 2010
STRANa 7
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CO POVAŽUJI
ZA DŮLEŽITÉ

Vážení a milí trojští občané, děkuji vám všem, kteří jste v Troji přišli k volbám a dali hlas kandidátům do trojského
i pražského zastupitelstva! n Po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí nastává od 20. 10. 2010 desetidenní
lhůta pro podání návrhu na neplatnost hlasování či voleb do zastupitelstva městské části krajskému správnímu soudu.
Pokud nebyl návrh podán, svolám ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva do 15 dnů po uplynutí této lhůty,
tzn. v týdnu od 8. 11. do 12. 11. Pokud by byl podán návrh soudu, běží 20 denní lhůta pro rozhodnutí soudu a po
tom do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí se koná ustavující zasedání. Děkuji volební komisi za dlouhou službu
a náročnou práci a jsem přesvědčen, že volby v Troji jsou platné! Trojský kůň 2010 velice děkuje všem příznivcům za
důvěru v nový trojský styl, je to pro nás velký závazek. Pro mne osobně důležité vyjádření podpory a ocenění čtyřleté
snahy Trojského koně v zastupitelstvu. Máme silný mandát, budeme dále pracovat a počítáme se všemi aktivními
trojáky! Vyzývám tímto i ostatní volební strany, pracovité kandidáty do zastupitelstva a všechny s chutí a vůlí pomoci
při trojských věcech. Buďte účastni trojského veřejného života! n Pátrání po zmizelé Aničce Janatkové probíhá mimo
Prahu 8 i na území Prahy-Troje. Žádám vás o maximální spolupráci s Policií ČR a respektování případných omezení. n
Provizorní cyklostezka podél staveniště trojského pilíře nového mostu byla zkolaudována a otevřena. Do 4. listopadu
bude uzavřena lávka pro pěší z důvodu statických zkoušek konstrukce. n V průběhu listopadu bude vyhlášeno nové
grantové řízení MČ na rok 2011. n Veřejná prezentace Krajinářské studie Troje se uskuteční v úterý 9. listopadu v 18
hodin v aule školy, srdečně vás zvu a těším se na viděnou při práci i zábavě v naší Troji!
Tomáš Drdácký, starosta

CO JE V TROJI NEJCENNĚJŠÍ?
starosta MČ Praha-Troja Ing. arch. Tomáš Drdácký
vás zve na první veřejnou prezentaci

v úterý 9. listopadu v 18 hodin v aule školy
program:
představení práce atelieru A05 a Zdeňka Sendlera
 dotazy občanů a připomínky
 diskuze
 závěry a podněty autorům k dopracování


Krajinářská studie Troja
zastupitelstvo mč informuje

Ze zápisu z 38. Zasedání zastupitelstva Mč Praha-Troja
konaného dne 11. 10. 2010
Bod č. 2 – Stanovisko k úplatnému nabytí vlastnictví spoluvlastnického podílu 1/6 pozemku parc. č. 1624 k. ú. Troja
Pan starosta informuje zastupitele o změně nájemce vodácké základny.
Místo pana Panenky se předpokládá uzavření nájemní smlouvy od 1. 11.
2010 se společností HG Sport, s. r. o. pana Jiřího Habrmana, který se zabývá stejnou činností jako pan Panenka. Nájemné se po dohodě zvýší o 10
%. Po odkoupení id 1/6 se městská část stane jediným vlastníkem pozemku parc. č. 1624. ZMČ schvaluje úplatné nabytí vlastnictví spoluvlastnického podílu id 1/6 pozemku parc. č. 1624 o výměře 9614 m2 – orná půda
v k. ú. Troja z podílového spoluvlastnictví Vratislava Židlického, – id 1/12,
Mgr. Jana Jůna, – id 1/24 a Mgr. Marie Kuškové, – id 1/24 zapsaného na
LV č. 3768 pro k. ú.Troja do vlastnictví hl. m. Prahy a do správy svěřené
Městské části Praha-Troja za kupní cenu 1 922 800,- Kč, tj. 1200,-Kč/m2.
usnesení č. 167 schváleno jednohlasně

Pan Kořenský sděluje dle § 51 odst. 5 a § 87 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, že se projednání následujícího bodu jednání nezúčastní, jelikož se jej bod přímo týká a mohlo by tím dojít ke střetu
zájmů.
Bod č. 3 – Stanovisko k úplatnému nabytí vlastnictví pozemku
parc. č. 1477/5 k. ú. Troja
Pan starosta upozorňuje na nižší výkupní cenu v porovnání s cenou, kterou stanovuje cenová mapa. Tímto výkupem se městská část stane vlastníkem pozemku, kde je již vybudovaná neschválená a nezkolaudovaná
kanalizační přípojka manželů Šteindlerových a z něhož je také přístup
na pozemek parc. č. 1485/1, který je ve vlastnictví městské části. Probíhá
diskuze o budoucím využití cesty na pozemcích, které jsou nyní ve vlastnictví soukromých osob. ZMČ schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č.
1477/5 o výměře 54 m2 – ostatní plocha k. ú. Troja, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 1477/2 k. ú. Troja na základě geometrického plánu č. 1880-22/2010, ze společného jmění manželů Ing. Jiřího Kořenského
a Ivany Kořenské, do vlastnictví hl. m. Prahy a do správy svěřené Městské
části Praha-Troja za kupní cenu 135 000,- Kč, tj. 2 500,-Kč/m2 .
usnesení č. 168 schváleno 4 hlasy, jeden se zdržel hlasování

Bod č. 4 – Stanovisko k úplatnému nabytí vlastnictví pozemku
parc. č. 1476/3 k. ú. Troja
Pozemek je součástí přístupu k pozemku parc. číslo 1485/1, ve vlastnictví městské části. ZMČ schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 1476/3
o výměře 46 m2 – ostatní plocha k. ú. Troja, z vlastnictví paní Michaely
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Jirkové, do vlastnictví hl. m. Prahy a do správy svěřené Městské části Praha-Troja za kupní cenu 115 000,- Kč, tj. 2 500,-Kč/m2.
usnesení č. 169 schváleno 4 hlasy, jeden se zdržel hlasování

Bod č. 5 – Žádost o svěření pozemků parc. č .1634, 1635/1, 1635/2,
1642/1, 1642/6, 1642/7, 1633/1, 1633/2, 1633/3, 1629 a 1589 k. ú. Troja ve vlastnictví Hl. m. Prahy do správy Městské části Praha-Troja
ZMČ schvaluje podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 1634, 1635/1,
1635/2, 1642/1, 1642/6, 1642/7, 1633/1, 1633/2, 1633/3, 1629 a 1589 k. ú.
Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské části Praha-Troja.
usnesení č. 170 schváleno jednohlasně

Bod č. 6 – Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 136
k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu vedoucího stavebního oddělení pana Karla Novotného k žádosti Ing. Rostislava
Kopeckého. ZMČ neschvaluje úplatný převod pozemku parc. č. 136 k. ú.
Troja o výměře 269 m2. Zastupitelstvo doporučuje hl. m. Praze projednat
se žadatelem směnu pozemků parc. č. 1471/3, 1471/1, 1471/2 a 1470 k. ú.
Troja v jeho vlastnictví za pozemek parc. č. 136.
usnesení č. 171 schváleno jednohlasně

Bod č. 7 – Zpráva o plnění programu Zastupitelstva městské části
Praha- Troja ve volebním období 2006 – 2010
Pan starosta předkládá zastupitelům Zprávu o plnění programu. Zastupitelé postupně doplňují připomínky k jednotlivým bodům. ZMČ schvaluje Zprávu o plnění programu Zastupitelstva městské části Praha- Troja
ve volebním období 2006 – 2010. Zpráva bude zveřejněna na webových
stránkách městské části.
usnesení č. 172 schváleno jednohlasně
Bod č. 8 – Poděkování členům zastupitelstva MČ Praha-Troja
Pan starosta nejprve děkuje zastupitelům za jejich práci v uplynulém volebním období a předává každému pamětní list a grafický list od ak. mal.
Jana Kavana. Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou
zprávu k poskytnutí finančních darů členům Zastupitelstva městské části
Praha-Troja za funkční období 2008-2010 za aktivitu nad rámec povinností zastupitele. ZMČ schvaluje v souladu s § 89 odst. 2 písmeno k) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí peněžitých darů dle přílohy tohoto usnesení.
Ing. arch. T. Drdácký, starosta

usnesení č. 173 schváleno jednohlasně

Úplné znění zápisu zveřejněno na www.mctroja.cz/usneseni-zastupitelstva

Foto © B. Kudera

Foto © B. Kudera
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V pátek 15. října ve 14 hodin
odstartovaly v Troji volby do zastupitelstva městské části a do zastupitelstva hlavního města Prahy.
Jako úplně první z trojských voličů
vhodila do urny svůj hlas naše sousedka paní Dana Zátopková.

Jak se v Troji volilo

TROJSKÝ KŮŇ

úřad mč informuje
TOP 09

ODS

Kandidát
p. č. příjmení, jméno, tit.

Počet hlasů
abs.

Kandidát
p. č. příjmení, jméno, tit.

Počet hlasů
abs.

Kandidát
p. č. příjmení, jméno, tit.

Počet hlasů
abs.

1	Drdácký Tomáš Ing. arch.

396

1

Valtr Václav Ing. arch.

127

1

Tesař Milan

94

2	Stavovčíková Otakara Ing.

330

2

Kořenský Jiří Ing.

128

2

Havelka Eugen Akad. arch.

64

3

Bryknar Tomáš Ing.

383

3	Soukupová Regina JUDr.

120

3

Poněšická Helena Mgr.

94

4

Čadská Květoslava JUDr.

362

4

Petkovová Jaroslava

102

4

Vodrážková Jana

61

5

Kavan Jan

367

5

Hačecká Mariana	  93

5

Petkov Vladimír MUDr.

97

6

Foitlová Klára

350

6

Hužvárová Ivana	  82

6

Bejček Jaroslav

115

7

Knittel Miroslav

335

7	Loskotová Martina	  85

7	Syrový Miroslav

71

8

Kočí Jan

334

8

Abtová Kamila	  83

8	Soukup Ondřej

83

9

Polívková Martina Bc.A.

322

9

Kopecký Antonín	  82

9

72

Ze zapsaných 777 voličů včetně cizinců se dostavilo 560 voličů, tj. 72,07 %, což představuje v Praze
druhou nejvyšší účast hned za MČ Praha – Křeslice (72,18 %). Volební účast u voleb do Zastupitelstva hl.m.Prahy byla 44,43 %. Pořadí volebních stran v Troji a počet přidělených mandátů do
Zastupitelstva městské části: 1. Trojský kůň: 3179 hlasů (65,79 %) a 7 mandátů 2. ODS: 902
hlasů (18,66 %) a 1 mandát 3. TOP 09: 751 hlasů (15,54 %) a 1 mandát
Nejvíce hlasů při volbě Zastupitelstva HMP obdržela v Troji TOP 09 (1992 – 42,40 %), druhá
v pořadí ODS (1274 – 27,12 %), třetí ČSSD (485 – 10,32 %).
Výsledky voleb najdete na www.volby.cz a samozřejmě i na úřední desce elektronické
www.mctroja.cz a fyzické před úřadem.
A zajímavosti z činnosti volební komise?
n Druhý den voleb přišla „prvovolička“ slečna Marková přesně v den svých krásných 18. narozenin. Gratulujeme! n Osm neplatných hlasů pro ZHMP mají na svědomí voliči, kteří do obálky
vhodili buď nevědomky nebo záměrně neoznačené hlasovací lístky. n S přenosnou urnou vyrazily členky komise za osmi hůře pohyblivými voliči. n Zajímavé také je, že v těchto volbách
nebyla zalepena ani jedna úřední obálka v urně (!), za což komise všem voličům vřele děkuje.

Ventura Robert

Do devítičlenného zastupitelstva byli zvoleni:
Kandidát
číslo příjmení, jméno, tit.

Počet hlasů
abs.

1	Drdácký Tomáš Ing. arch.

396

2	Stavovčíková Otakara Ing.

330

3

Bryknar Tomáš Ing.

383

1

Čadská Květoslava JUDr.

362

1

Kavan Jan

367

1

Foitlová Klára

350

1

Knittel Miroslav

335

2

Bejček Jaroslav TOP 09

115

3

Kořenský Jiří Ing. ODS	

128

R. Zajícová, zapisovatelka OVK

k předvolební kampani

Napsali jste nám

Před volbami do zastupitelstva byly naše poštovní schránky plněny různými letáky s různým obsahem.
Většinou to byly normální předvolební, ale také se vyskytly nekorektní, neslušné a nepravdivé (viz leták, čemu všemu prý zabrání ing. Kořenský). n Takové způsoby nebyly nikdy v Troji, kde se lidé znají a
mnozí jsou přátelé, zvykem. Je škoda, že se v obci která proslula velkou volební účastí, vyskytla taková
sprostá a anonymní agitace, napodobující nejhorší a nejpokleslejší výtvory nevěrohodných stran. Neodpovídá to zatím obvyklému slušnému spolužití obyvatel Troje a bere to chuť účastnit se trojských akcí.
V Troji dne 15. 10. 2010 MUDr. Jana Králová

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
sobota – neděle 27.–28. 11. 2010

Stanoviště:

n dvůr ZŠ Trojská n ulice Sádky n pod Salabkou x Trojská
n Pod Havránkou u čp. 28 n Na Pazderce proti čp. 213
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERYA BIOODPAD
Sobota 13. 11. 9:00-12:00 hod.

N

n dvůr ZŠ Trojská 110/211, (vjezd z ul. Nad Kazankou)
13:00-16:00 hod. n Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

Sobota 20. 11. 9:00-12:00 hod.
n dvůr ZŠ Trojská 110/211, (z ul. Nad Kazankou)
13:00-16:00 hod. n Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

MČ Praha-Troja připravuje
grantové řízení pro rok 2011
na podporu projektů v oblasti rozvoje
městské části, občanské společnosti
a volnočasových aktivit
v prostoru Trojské kotliny
Vyhlášení grantů do 30. 11. 2010
Ukončení přijímání žádostí 15. 1. 2011
V těchto tematickýchoblastech:
I. Kvalita životního prostředí,
krajina, ekologie
II. Život ve veřejném prostoru, občanská
společnost
III. Cestovní ruch a propagace MČ
IV. Kulturní a společenské akce
V.	Sport, tělovýchova, volný čas
VI. Vzdělávání
VII.	Sociální oblast
	VIII.	Infrastruktura, doprava a občanská
vybavenost
Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta MČ Praha-Troja
detailní informace a přihlášky budou k dispozici na
úřední desce, webových stránkách
www.mctroja.cz
a v podatelně úřadu MČ Praha-Troja.

listopad 2010 133

4

Zpráva o plnění programu Zastupitelstva městské části Praha-Troja
ve volebním období 2006-2010
Zhodnocení práce zastupitelstva MČ a revize stavu věcí v Troji je důležitou
součástí ukončení volebního období 2006 až 2010, našeho čtyřletého působení ve vedení Městské části. V této době došlo k důležitým změnám v oblasti budování celoměstsky významných staveb, v oblasti infrastruktury,
dopravy. Společenský, kulturní a sportovní život v Troji zaznamenal rozvoj.
Zpráva o plnění programu Zastupitelstva městské části Praha-Troja ve volebním období 2006-2010 bude sloužit též jako vstupní podklad pro členy nového trojského Zastupitelstva s informací o stavu projednávaných projektů,
investic a připravovaných akcí. n Troja změnila svou tvář též prostřednictvím
správy naší městské části. Úkoly vedení obce dnes zahrnují mnoho oblastí
a byly poměrně rozšířeny.
1. Strategický plán, koncepce rozvoje
V oblasti strategického rozvoje Zastupitelstvo vzalo na vědomí teze Obnovy a rozvoje Troje. Obšírnější materiál byl vypracován, je třeba ho revidovat,
doplnit a schválit. Podkladem byla řada jednání na místní úrovni – setkání
s občany, dotazníkové šetření, procházky Trojou. n Připomínky k územnímu
plánu. n V roce 2007 byla ustanovena externí Komise obnovy a rozvoje Troje
složená z odborníků na územní rozvoj, zástupců města, trojských organizací. n Výstavy Trojské plány každoročně představily záměry města i městské
části. n V rámci Smlouvy o spolupráci s hl. m. Prahou bylo domluveno zpracování Územní studie Trojská kotlina n Podíleli jsme se na vyřešení vstupu do
Troje u výjezdu z tunelu Blanka. n Řešení ÚČOV na Císařském ostrově díky
naší intervenci je navrženo jako volně přístupná veřejná plocha s parkovou
úpravou, objekty maximálně zapuštěny pod zem. Je projednávána možnost
vymístění kalového hospodářství z ostrova. n V rámci komise pro ÚČOV bylo
odsouhlaseno řešení obsluhy Zoo i přes čistírnu odpadních vod. n V současné
době se zpracovává Krajinářská studie Troje (atelier A05 + Z. Sendler), analytická část byla poprvé představena na konferenci Asociace urbanismu a územního plánování Zeleň ve městě – město v zeleni v Trojském zámku. n Pro další
rozvoj je klíčové rozhodnutí o obsluze Zoo, podobě vstupu do Troje za novým
Trojským mostem, pozice Pražského okruhu, propojení či nepropojení P6 a P8
tramvajovou tratí, Společná správa trojských organizací atp.

2. Samostatná městská část Praha-Troja – vnější vztahy
V roce 2008 se MČ stala členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska a uspořádali jsme zasedání předsednictva sdružení v Trojském zámku. Z kraje téhož roku starosta zorganizoval setkání starostů trojské kotliny
za účelem koordinovaného postupu ve významných tématech, které se dotýkají prostoru kotliny. Na tuto aktivitu je třeba navázat a navrhnout i nové reprezentaci Prahy 6, 7, 8 aktivní spolupráci (např. jednání s Prahou 8 o příjezdu
z ulice Písečná do horní části ulice Pod Havránkou). Zástupci těchto městských
částí byli dále přizváni k práci v Komisi obnovy a rozvoje Troje. n Mč PrahaTroja uzavřela s hl. městem Prahou Smlouvu o spolupráci na harmonickém
rozvoji trojské kotliny. Některé body byly postupně naplňovány, část zbývá
naplnit. Mezi významné úspěchy patří spolupráce v úpravách projektu ke stavebnímu povolení nové vodní linky ÚČOV, koncepční studie – soutěž na řešení
Císařského ostrova, nově zpracovávaná studie Pelc-Tyrolka, svěřené strategicky významné pozemky v Troji, investice do trojské infrastruktury. Díky spolupráci s poslancem PČR Ing. Tomášem Dubem Troja získala dvakrát příspěvek 1
mil. Kč ze státního rozpočtu.
3. Úřad městské části, struktura, samospráva, finance
V roce 2007 nově upravené prostory Úřadu MČ vytvářejí podmínky pro vstřícné jednání s občany a důstojné průběhy setkání komisí i jednání zastupitelstva. Vybavení úřadu bylo částečně obnoveno, částečně, zvláště kancelářský
nábytek zůstává ještě z doby vzniku městské části. Technické prostředky pro
elektronickou komunikaci odpovídají současným požadavkům na úřední postupy a je možno zabezpečit elektronickou komunikaci vně úřadu – Czech
POINT, centrální elektronická podání apod. současně se zajištěním personální
obsluhy. Od r. 2007 nebylo na úřadě městské části obsazeno pracovní místo
referenta pro správu obecního majetku. Pracovní náplň byla rozdělena mezi
ostatní referenty. S narůstajícím množstvím svěřeného majetku a s rozšiřujícími se kompetencemi městské části v přenesené působnosti zvláště na úseku
životního prostředí se ukazuje potřeba znovu obsadit uvolněné místo. Náklady na chod úřadu městské části se stabilizovaly v úrovni 4,1 až 4,3 mil. Kč.
Součástí ÚMČ je i venkovní předprostor využívaný v letních měsících- Zahradní slavnost, Otevřená kancelář starosty. n V oblasti publikační a propagační
jsme spolu s NQS vydali Trojské pohledy a samostatné pohlednice, Historii
sokolského života v Praze-Troji (společně s TJ Sokol), podpořili vydání knihy
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NQS Pražská čtvrť Troja, samostatně vydali anglický leták o Troji, přispěli jako
jediná městská část k vydání první Zelené mapy Prahy. Dále byla MČ prezentována v knihách Slavné pražské vily, Praha – hlavní město české republiky,
na výstavách Schola Pragensis, Pražské výletní restaurace v MHMP, v rámci
Trojského vinobraní byl pravidelný stánek MČ s propagačními a informačními materiály. n Nová úprava měsíčníku TROJA v rozšířeném vydání a nákladu
1200 kusů, doplněna struktura webových stránek.
Finance
Od roku 2006 měla městská část na účtech uloženu stabilní částku cca 24
miliony Kč. K většímu výkyvu došlo v roce 2009, kdy byla z fondu rezerv a rozvoje zapojena do rozpočtu částka 9 mil. Kč na investice, které byly hrazeny
přímo MČ. U některých akcí – dostavba ZŠ a kanalizace Farka – MČ doplácela
cenu díla nad rámec poskytnuté dotace, další akce – rekonstrukce suterénu
vily Korea, nové oplocení vodácké základny, nový skleník v rezidenci Korea
a přípravu projektů pro další investiční akce financoval pouze z prostředků
MČ. n V letošním roce 2010 se nepředpokládá čerpání Fondu rezerv a rozvoje, ale jeho posilování. Z fondu hospodářské činnosti je navrženo zapojit
3 miliony Kč, pokud bude potřeba. Je snaha realizovat akce buď čistě z dotací
nebo rovnou financované Odborem městské investora nebo TSK. Toto je cesta většinou náročná na čas, ale v letošním roce zatím schůdná.
4. Spoluúčast veřejnosti při správě obce
Tradiční účast v komisích starosty – staré a nové – Kontrolní výbor, Finanční
výbor, Letopisecká komise, Povodňová komise, Komise pro obnovu a rozvoj,
Komise stavební a dopravy, Kulturní a sociální, Pro obecní majetek, veřejná
prostranství a bezpečnost, Komise školská a vzdělávání, Pro sport a volný čas,
redakční rada, grantová komise.
Veřejná setkání jsme rozšířili v následujících oblastech: Dotazníkové šetření,
setkání se starostou, ankety ke konkrétním tématům, 8 procházek Trojou.
Každoročně se uskutečnila výstava Trojské plány, veřejně jsme dále projednali
Koncept územního plánu, regeneraci zahrady ÚMČ a mateřské školy, Chodník do Podhoří, záměr příjezdové komunikace do parkovacích domů v Zoo,
změny v řešení křižovatky Na Kovárně, úpravy ulice Pod Havránkou, získali kritické připomínky k využití pozemků ve správě Diplomatického servisu
i k možné obnově Sokolské cesty. V otevřené kanceláři starosty na zahradě
úřadu jsme získali mnoho konkrétních podnětů i kritických připomínek.
5. Spolupráce s trojskými institucemi
Spolupráce s trojskými institucemi probíhala v několika rovinách. Koncepční
a všeobecná spolupráce: Zoo, Botanická zahrada, GHMP, FTVS jsou zastoupeny v odborných komisích Rady MČ. n Spolupráce konkrétně v průběhu
roku: MČ+Zoo+FTVS – Trojský den k 15. výročí vzniku městské části 2007 n
MČ+BZ – Trojské vinobraní – jednotné vstupné, procházky pro trojské občany
2008 n MČ+ČZU – studentské projekty, Evropský výzkumný projekt Periurban
Parks n Boomerang – partner a sponzor FreeFestuTroja n TJ Sokol, SaBaT –
granty na podporu Fokus – spolupráce na péči o zeleň trojských proluk n Nadace Quido Schwanka – publikační a výstavní činnost, dovybavení MŠ, ZŠ,
Galerie U lávky
6. Životní prostředí
Městská část měla péči o vzhled a čistotu veřejných prostranství a zeleně jako
jednu z priorit.
1. července 2008 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška č. 8/2008 Sb. hl.
m. Prahy o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostorách (vyhláška
o čistotě). Vyhláška stanovuje zásady zajišťování udržování čistoty: kdo veřejné
prostranství znečistí, je povinen jej neprodleně uklidit. Další povinnosti ukládá provozovatelům různých akcí, dopravcům Pražské integrované dopravy,
vlastníkům uličních stromořadí atd. Dodržování vyhlášky kontrolují městští
strážníci v rámci své běžné činnosti. n Pravidelné čištění chodníků mechanizací
bylo v minulých letech předmětem kritiky, proto jsme od něj upustili. Zajišťovali
jsme jednorázový úklid chodníků včetně odstranění náletů a trávy. n Obnovili
jsme od 1. 8. 2008 instalaci košů na psí exkrementy. Po celém území městské části bylo instalováno 19 košů, které jsou denně obsluhovány. Jako jistý
nedostatek cítíme malý počet odpadkových košů. V současné době je v Troji
rozmístěno 27 odpadkových košů, jejichž vyvážení hradí Pražské služby a.s..
Máme v úmyslu zvýšit počet košů zvláště podél cyklotrasy, ale jejich obsluhu
si již musí městská část hradit ze svého rozpočtu. n Péče o zeleň. V rámci
grantového řízení jsme zadali péči o plochy proluk spojujících ulice Trojská
a Nad Kazankou a u tramvajové zastávky Trojská firmě FOKUS Praha, o.p.s.
Údržbu zbylých ploch, které jsou nám svěřeny do správy a ostatních ploch ve
vlastnictví hl. m. Prahy např. podél komunikace Nová Trojská, stezky Quido
Schwanka, jsme zadávali ve výběrovém řízení. Komunikovali jsme i s ostatními vlastníky pozemků – Povodí hl. m. Prahy, TSK, Botanická zahrada Praha,
soukromí vlastníci a vyzývali je ke zlepšení péče a vzhledu. Přestože hl. m. Praha zajišťovala likvidaci černých skládek na pozemcích hl. m. Prahy, zůstávají
na našem území lokality, které jsou zanedbané. Městská část může podle §29
zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze fyzické osobě, která neudržuje
čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, uložit pokutu až 100
000 Kč, právnické osobě až 1 000 000 Kč. Zatím jsme vlastníky pozemků k odstranění nepořádku pouze vyzývali, pokud nedojde k nápravě, přistoupíme
k sankcím. n Nakládání s odpady: 1. 7. 2007 nabyla účinnosti další obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zastupitelstvo informuje

11. Veřejné prostory, bezpečnost
Trojská louka u řeky byla revitalizována a doplněna objekty pro volný čas
v rámci mezinárodní studentské dílny. K oživení veřejných prostranství přispěly lavičky u řeky, posunuté oplocení u vodáckého kanálu, i nový projekt
Biograf u vody. Nové šapito jsme využili při Trojském dni, workshopech,
Mistrovství ČR v raftingu na divoké vodě, při tradičním Dni otevřených památek. n Je třeba doplnit veřejná prostranství lavičkami, odpadkovými koši
a informačním systémem. Chybí osvětlení některých částí obydlených lokalit
(Hrachovka, Podhoří).
Bezpečnost
Byly instalovány měřiče okamžité rychlosti, probíhají namátkové kontroly MP.
Dle informací Policie ČR v Troji klesl počet vloupání do automobilů, stále trvá
problém s bezdomovci, vandalstvím na zastávkách MHD, krádežemi v kempech, zejména v letních měsících. Byly instalovány kamery Městské policie.

vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním
odpadem (vyhláška o odpadech). Městskou část Praha-Troja obsluhovala firma IPODEC-Čisté město, a.s.. Na území městské části se třídí papír a lepenka,
sklo, plasty, objemný odpad, nebezpečný odpad, směsný odpad a nápojové
kartony. Zatím není organizován pro malý zájem obyvatel svoz biologicky
rozložitelného odpadu ze zahrad. n Pro objemný odpad byly pravidelně přistavovány velkoobjemové kontejnery. V roce 2009 a 2010 byl počet velkoobjemových kontejnerů hrazených hl. m. Prahou snížen z 30 na 13. Městská
část ze svého rozpočtu hradila zbývajících 17 kontejnerů, a proto jejich počet
mohl zůstat zachován. Probíhal také sběr bioodpadu. n Čistota ovzduší – po
celé čtyři roky probíhalo měření oxidů dusíku a prašnosti na dvou místech
– Trojská x Pod Lisem a Trojská x U Trojského zámku, které prováděl a vyhodnocoval SVÚOM Praha a financovala městská část. Vzhledem k tomu,
že v lokalitě MČ Praha-Troja jsou dlouhodobě překročeny limity znečištění
ovzduší, bude třeba v měření pokračovat pro porovnání situace po uvedení
do provozu Městského okruhu Blanka.
7. Územní plán
Zastupitelstvo Městské části Praha-Troja přistoupilo k přípravě a procesu tvorby nového ÚP hlavního města Prahy zodpovědně a systematicky, za účasti
trojské veřejnosti. Pro úplnost uvádíme podklady již odeslané na ÚRM a sled
aktivit v souvislosti s novým ÚP: n problematika trojské kotliny opakovaně
diskutována v Komisi obnovy a rozvoje MČ Praha-Troja od I- 2007 n odeslány
podklady k zadání územní studie Geopark – Troja (V-2007) n odeslány podněty k návrhu zadání ÚP (VIII-2007) n odeslány podněty k ÚP XII-2007 n uskutečněné participativní akce – trojské procházky, setkání občanů, diskuze se
zastupiteli, dotazníkové šetření (25% občanů odpovědělo) n zpracovány studentské ověřovací studie, výstava Trojské plány n odeslány podněty ke konceptu ÚP, V-2008 n odeslány připomínky k 1. čtení konceptu ÚP, V-2008 n konzultace připomínek MČ ve smyslu Statutu hl. m. Prahy, II-2009 n veřejné
projednání konceptu UP v Troji, XI-2009 n odeslány zásadní připomínky ke
konceptu ÚP, XII-2009
8. Doprava
V roce 2009 byla zprovozněna nová linka midibusu 236. V oblasti dopravy
se po jednáních na DP a Ropidem podařilo udržet krátký interval 112, 236,
přívoz v Podhoří v roce 2009 přepravil 127 000 cestujících a byl posílen druhou
lodí. Byly otevřeny půjčovny bruslí a kol u přívozu a v loděnici. Za spoluúčasti
veřejnosti byla navržena nová, kultivovaná podoba parkoviště Zoo v Rybářích
včetně výsadby stromů a keřů a samostatný příjezd k Loděnici USK.
Projednáváme řešení křižovatky Trojská x Pod Lisem s doplněním parkovacích
míst, možnosti odbočit vlevo do ulice Trojská směr Hercovka. n MČ získala
územní rozhodnutí na úpravu křižovatky Na Kovárně, byla vypracována studie chodníku do Podhoří. Ve spolupráci s OS Troja dětem se podařilo zavést
ranní školní spoj z Podhoří. n Je třeba vypracovat dopravní studii Troje s možnými variantami řešení městské i individuální dopravy, včetně koncepčního
doplnění a vytvoření parkovacích stání. Součástí bude i řešení uličních prostorů, zamezující volnému parkování na zeleni, chodnících apod.
9. Infrastruktura
V oblasti staveb a infrastruktury jsme dokončili rekonstrukci Trojské a chodníku
ke Kovárně, byla opravena Povltavská ulice v Rybářích. n Byla provedena kanalizace Na Farkách. Máme stavební povolení a vyhlásili jsme výběrové řízení
na dodavatele stavby kanalizace Na Pazderkách. n Po letech čekání a našich
intenzivních urgencích, ve spolupráci s Odborem dopravy MČ Prahy 7 se podařilo opravit Povltavskou ulici od Mostu Barikádníků k Rybárně. Byla zahájena
rekonstrukce sítí v ulici Pod Havránkou, rekonstrukce vodovodního řadu v Trojské ulici od Zoo ke skleníku Fata Morgana. V Troji byly položeny optické kabely
a instalovány kamery městské policie. n OMI MHMP v rámci TV Troja vyhlásilo
výběrové řízení na dodavatele dešťové a jednotné kanalizace Pod Havránkou
včetně zatrubnění Haltýřského potoka a následné rekonstrukce stávající vozovky. Zbývá dokončit kanalizaci Pod Havránkou a V Podhoří.
10. vybavenost obce
Podařilo se nově na 5 let pronajmout prodejnu potravin, obnovit Klub Troja,
kavárničku U Lávky, Kulturní zónu Trojský kůň. Otevřeli jsme druhé zázemí na
cyklotrase A2 v Podhoří u přívozu, tzv. Koloniál Ovenec.
V Troji je pravidelně Bibliobus Městské knihovny a je příslib, že zůstane i nadále, byť budou stanoviště v Praze redukovány. Na Úřadě městské části a v kavárničce U Lávky je přístupný veřejný internet.

12. Školství, zdravotní péče
n Úspěšná spolupráce s MŠ – rozšíření o 3. oddělení pro 12 dětí, kapacita
mateřské školy je nyní 60 dětí. Ve spolupráci s vedením školy byla navržena
obnova školní zahrady a zahrady při úřadu.
(Otvírání studánek – každoroční společná akce)
n Úspěšná spolupráce se ZŠ – samostatný vstup, nový prostor šaten, nové
tři třídy, úpravy školního dvora, dětské hřiště a cvičební prvek, rekonstrukce osvětlení, pracoviště speciálního pedagoga, spolupráce v rámci Trojského
dne. Je třeba jednat o větším zapojení ZŠ do aktivit v městské části.
n Spolupráce s TGSČ je nadstandardní a partnerská. Aula gymnázia pravidelně využívána pro veřejná setkání, diskusní večery. Spolupracovali jsme
na Filmové půlnoci projekcí dokumentárních filmů, při zajištění programu
Olympijského dne, Trojského dne. Studenti pomáhají též při organizačních
a provozních činnostech.
n Spolupráce s vysokými školami byla zahájena v roce 2007 a zahrnuje VŠE –
Katedru cestovního ruchu, Fakultu stavební, Fakultu architektury ČVUT, FAU
TU Liberec, VŠUP, Českou zemědělskou univerzitu.
Studentský workshop Trojská kotlina, workshop trojská louka, spolupráce
s vysokými školami byla završena výstavou 70 projektů v Konírně Trojského
zámku, které můžeme využít.
V rámci studentské soutěže Xella bylo zpracováno 73 návrhů na doplňkový
vstup do Zoo ze západu od přívozu a na zázemí – Domek převozníka.
Zdravotní péče
Byly zachovány ordinační hodiny praktické lékařky, od roku 2007 masáže
v Domě spokojeného stáří, od 2009 do 9/2010 otevřena ordinace psycholožky.
MČ zajišťuje další služby pro klienty DSS.
Spolupráce s Městskou částí Praha 7 v oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Byla připravena trojstranná smlouva o spolupráci v oblasti sociální péče s MČ Praha 7 a s Pečovatelským centrem Prahy 7. Ze strany vedení MČ
Prahy 7 nakonec neodsouhlasena.
13. Sport, rekreace, volný čas
V oblasti společenských, sportovních a kulturních akcí jsme pokračovali v tradici Otvírání studánek, soutěže Trojská buchta, setkání seniorů a juniorů,
Trojského vinobraní, vánočního koncertu. n Nově jsme zavedli a opakovaně
připravili Trojský bál, Trojský den, Dny otevřených památek, podpořili jsme
Filmovou půlnoc projekcí dokumentárních filmů, v rámci grantů městské části
proběhl např. Freefest, výstava oddílu Stopa v Trojském koni, sokolský výlet
parníkem, Grand Prix Troja, závody Koloběžka, cyklistické výlety,
Na tři ročníky Grantů městské části byly uvolněny prostředky v celkové výši
987 500,- Kč. Spolupráce se TJ Sokol Troja probíhá nadstandardně a v mnoha
oblastech, nejen podpory sportovní činnosti.
14. Budoucí směřování
Je třeba pokračovat ve všech výše uvedených oblastech. Úspěšnost realizace
závisí na zdrojích z rozpočtu hl. m. Prahy, státu, externích grantů neziskových
organizací a nadací. Závisí dále na dobrém hospodaření s trojským majetkem.
Je třeba průběžně pečovat o veškeré stavby. Pozemky ve svěřené péči MČ
udržovat a využívat pro aktivity obce i vhodně pronajímat. Dokončit infrastrukturní a stavební projekty. Posilovat povědomí o dění v obci a podněcovat
účast na aktivitách městské části. Veřejná plánovací setkání, výstavy plánů
a záměrů města, procházky Trojou, dotazníkové šetření – jsou začátkem nové
komunikace mezi zastupiteli, úřadem, občany. Skutečné zapojení obyvatel
do správy Prahy i městské části je stále v začátcích. Vyžaduje mnoho energie
a vůle na obou stranách a je mnohem náročnější. Neznamená však zbavování
se odpovědnosti, ta v zastupitelské demokracii vždy zůstane na volených zástupcích. n Být zastupitelem není výsada, je to spoluodpovědnost za správu
městské části, za majetek v mnohamilionové hodnotě, za budoucnost našich
domovů. Je to připravenost k soustavné službě a práci, ochota naslouchat potřebám občanů a zabývat se tématy mimo své nejbližší okolí a vlastní zájmy.
n Pro udržení trojské samosprávy a v ozdravění trojských vztahů jde o otevřené jednání, nezištný zájem o celé území, způsob, jak se věci projednávají.
Ty se musí vžít a stát se samozřejmou součástí dobrých trojských mravů. V zastupitelstvu, na úřadě, mezi občanskými sdruženími, ve spolupráci mezi Zoo,
BZ, Galerií, Univerzitami, mezi všemi, kteří v Troji působí a využívají odkazu
našich předchůdců.
Jménem Zastupitelstva MČ Praha-Troja,
Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta
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úřad mč informuje

Jak byla troja prezentována
Za ořešák sakura
Technická správa komunikací hl.
m. Prahy jako správce komunikace Pod Havránkou požádala Úřad
městské části Praha-Troja o souhlas s pokácením ořešáku královského před objektem čp. 657, ul.
Pod Havránkou 10b, Praha 7, Troja. Bylo zahájeno řízení o odstranění uvedeného stromu s tím, že
vzhledem ke snaze strom zachovat a kácení povolit pouze v krajním případě, zadal úřad městské
části zpracování znaleckého posudku soudním znalcem. Dle vyjádření znalce je strom z hlediska provozní bezpečnosti vysoce
rizikový a znalec doporučil jeho
odstranění. Ve správním řízení
bylo vydáno rozhodnutí, které
povoluje odstranění stromu a vysazení višně pilovité (sakury) jako
stromu náhradního.
Nezávisle na probíhajícím
správním řízení požádal pan
starosta Ing. arch. Tomáš Drdácký společnost BAOBAB s. r. o.

vysadit nový
nebo pečovat
o poškozený?
o názor, jak by uvedený strom šel
zajistit, aby nehrozilo nebezpečí
úrazu nebo poškození majetku spadlými větvemi. BAOBAB
s. r. o. navrhl stabilizovat strom
redukčním řezem, zkrátit kosterní větvě o 3–4m, prověřit stabilitu terminálu a zapěstovat mladý
odrost důležitý pro výživu torza.
Dále je nutno sledovat výskyt
plodnic dřevních hub, stav báze,
kmene a vitalitu celého stromu.
Cenu navržených opatření odhadl na 11 040,- Kč.
V  současné době tedy
existují dvě řešení. Ale podle posledního jednání se zástupcem TSK hl. m. Prahy, je
správce komunikace rozhodnut strom pokácet a nahradit
novým. Nechce věnovat finanční prostředky na stabilizaci stromu a dále pravidelně
sledovat jeho stav.
Karel Novotný,
vedoucí stavebního oddělení

Inzerce

Soukromá výtvarně-dramatická
školička v Troji.

MALUJEME ČAS
Artefiletická dílna
pro děti v maatě

Kdy? Akce proběhne dne 13.
listopadu 2010 od 15:00 hodin.
Kde? Všichni jste srdečně zváni
do prostor Dětského klubu Maata, v ulici V Podhoří 2. Co je artefiletika? Jde o metodu, která
propojuje výtvarně-dramatické
a jiné aktivity s reflektujícím roz-

hovorem. (autorem tohoto pojetí je doc. PaedDr. Jan Slavík CSc.)
Artefiletika přispívá k osobnímu
růstu a rozvoji dítěte, podporuje jeho emoční prožívání a tím
i zdravý citový vývoj a zároveň
slouží jako prevence psychosociálních poruch. Odpoledním
programem Vás provedou Mgr.
Renata Jarošová a Mgr. Jana Veselá. Celá akce je organizována
za podpory MČ Praha Troja a ve
spolupráci s MŠ Nad Kazankou.
Více informací na
www.maata.cz či na tel. čísle:
+420 739 415 070.

Klub trojské historie
Ve čtvrtek 7. října se členové KTH na své pravidelné schůzce zabývali obdobím od konce II. světové války do únorových událostí
v roce 1948. Listopadová schůzka se bude konat na obvyklém místě –
v Kavárně u lávky – ve čtvrtek 4. listopadu od 17 hodin.
bok
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SaBaT vítězem

18.-19. 9. na MBS v Brně se odehrál Pohár
mladších žáků do 8 let v teeballu. Turnaje se
zúčastnilo i družstvo našich nejmladších hráčů.
Po velkém boji, skvělé hře naši kluci vybojovali
zlato nad loňským vítězem. Nejen oni, ale i ty
se můžeš stát vítězem a součástí našeho týmu.
Přijď si zahrát softball, baseball nebo teeball.
Přijímáme chlapce i dívky od 6 let.
Více na www.sabat.cz
Mariana Hačecká
Tip pro vás

dvě slavné vily
Podzimní souborná výstava Slavné vily Čech,
Moravy a Slezska bude trvat do 28. 11. 2010
v prostorách budovy Národní technické knihovny v Dejvicích. Představeny jsou i dvě trojské
vily. Výstava je doprovozena vydáním stejnojmenné publikace, kterou je možno zakoupit
buď přímo na výstavě, nebo ve velkých knihkupectvích.
bok

Odpověď na výzvu Františka Čermáka
„Milý Františku, pracovali jsme spolu patnáct let ve vedení Nadace Quido Schwanka, a proto
si dovoluji tento osobní tón na Tvoji výzvu v minulém čísle časopisu Troja. Souhlasím s Tebou, že
geneze a popis života Městské části Praha-Troja by si zasloužily samostatné dílo a oba jistě doufáme, že se jej někdo ujme. V současném vydání publikace Pražská čtvrť Troja je o samosprávě,
včetně vzniku obnovené městské části, samostatná kapitola (str. 295-307) od autora povolaného,
prvního porevolučního starosty Vladimíra Lutterera. Tento text z roku 2002 jsi měl k dispozici Ty,
stejně jako já a jako řada trojských členů správní a dozorčí rady Nadace a nikdo k němu neměl
připomínky nebo doplňky. Připomínám, že na naše výzvy k materiálu pro celou publikaci reagovalo jen několik jedinců. Ve smyslu plánu dalších aktivit Nadace navrhnu v této chvíli vydání samostatné knihy o vzniku Městské části Praha-Troja, tak jako vydáváme publikace o Rybářské osadě,
o Sokole, o historických pohledech, o Podhoří a další. Věřím, že společně najdeme fundovaného
autora.
Srdečně Prokop Toman

Zprávy TJ Sokol sokolská všestrannost
n Za chladného, deštivého, podzimního dne
proběhl předposlední turnaj v rámci seriálu
turnajů ve stolním tenise 2 ve dvouhrách.
Hrálo se ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka
Čecha a přišlo 18 hráčů. Po tuhém boji nakonec zvítězil Tomáš Turek. Druhé místo obsadil Filip Barták a třetí byl František Květoň.
Rudolf Hampel, ved. stol. tenisu

Grand prixt roja.cz
21. 11. 2010 od 13:00 ve velkém sále tělocvičny ZŠ,
info: www.grandprixtroja.cz. Vhodná registrace závodníků do 15. 11. Vstupné: 60 Kč Pomůcky: sportovní obuv do tělocvičny Autodráhové
okruhy: CARRERA, (FARRO) Kategorie: viz. web
* V případě, že závodník vlastní autíčko je vstup zdarma.
** V kategorii skupina je vlastní autíčko podmínkou registrace.
Za finanční podpory MČ Troja a dalších subjektů

Jan Zobal – HONZO

zenu jsme odjížděli plny dojmů k domovu.
Účast byla 38 osob.

n Zájezd v sobotu 9.10.2010 se velmi vydařil.
Počasí nám přálo, slunce osvětlovalo krásné
barvy podzimu. Nejprve jsme navštívili památník Karla Čapka ve Strži nádherně upravený, že jsme se nemohli odtrhnout od citátů
a popisů u vystavených fotografii a obrazů.
Shlédli jsme video o životě Karla Čapka od
narození až do smrti, kde byly zobrazeny

také příhody, které jej inspirovaly k napsání
jeho románů a filmů. Ve vyšším patře byly
fotografie ze života Olgy Scheinpflugové a
Ferdinanda Peroutky. Vraceli jsme se malebnou krajinou kolem rybníka Strž k parkovišti
a jeli jsme do Dobříše k prohlídce zámku a
francouzského parku. Zámek a park všichni
obdivovali a někteří využili i zámecké restaurace. Po obědě jsme odjeli do Skanzenu ve
Vysokém Chlumci. Chalupy se stále ještě doplňují, prohlédli jsme si 2 vybavené chalupy
a pilu, kde nám průvodkyně předvedla řezání kmenu stromu, nyní na elektrický pohon,
dříve mlýnským kolem. Chalupa s mlýnským
kolem se ještě upravuje. Po prohlídce Skan-

n Krásné slunečné sobotní odpoledne 23. 10.
2010 patřilo závodům na koloběžkách, které
uspořádal trojský Sokol, a přilákalo okolo 25
závodníků. Síly změřili v šesti disciplínách.
Soutěžili dospělí i děti, holky i kluci. Mezi
nejmladšími zvítězila Karolínka Teplá, v kategorii školáků se na prvním místě umístila
Evička Skácelíková a nejúspěšnější z dospělých byla Markéta Stránská.
n Cvičitelky aerobiku a Pilates TJ Sokol Troja
vás zvou v neděli 28. 11. 2010 do trojské
tělocvičny na Předmikulášské cvičební dopoledne spojené s posezením u svařáku a
punče a burzou receptů na vánoční cukroví.
Začínáme v 9:00.

n Mikulášská nadílka. Tradiční akce TJ
Sokol Troja – Mikulášská nadílka – se letos
uskuteční netradičně v neděli 5. 12. 2010
dopoledne od 10h. Čeká vás divadelní představení, troška cvičení a nadílka od pravého
trojského Mikuláše.
n Pro velký zájem opakujeme opět již po
osmé, předvánoční zájezd do Ambergu na
sobotu 4. 12. 2010 s návštěvou vánočních
trhů a Hraběcích lázní.
Přihlašujte se co nejdříve
u sestry Filipové
tel.: 233 540 307,
736 283 882.
Alžběta Filipová
Radnice v Ambergu

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Historie Troje

65. výročí MŠ v Troji
Mateřská škola v Troji oslavila 27. října
2010 šedesát pět let svého trvání. V roce
1945 došlo na podzim k předání budovy
pro mateřskou školu. Tomu předcházelo
nemalé úsilí tehdejších trojských osobností a místních organizací. První ředitelkou
se stala paní A. Chvátalovou. Spolu s ní začínal kolektiv učitelek a vychovatelek, které se zasloužily o „rozběhnutí“ mateřské
školy a její další rozvoj. Přátelské vztahy
k naší mateřské škole měla choť tehdejšího prezidenta paní Hana Benešová, která
se zúčastňovala různých slavností mateřské školy a darovala dětem dárky, zejména hračky.
Mgr. Zdeňka Bejčková,
ředitelka mateřské školy

RESTAURACE CAMP SOKOL TROJA
pořádá ve dnech 19.–21. 11. 2010

Zvěřinové hody
MENU

Krkonošská houbová polévka
Kančí kýta s červeným zelím
Srnčí maso na smetaně
Jelení kýta se šípkovou omáčkou
Pečený bažant s mysliveckou nádivkou
Zvěřinový guláš

V pátek 19. 11. od 19.00 živá country muzika.
Informace a rezervace přímo v restauraci nebo
tel. J. Bečka 777 152 677.

TIP NA VÝLET

Milí čtenáři a turisté, pro nadcházející
podzimní a zimní období jsme do výletní
rubriky zařadili seriál „NAUČNÉ STEZKY –
PRAHA“ a doufáme, že vám bude inspirací
pro výlety do blízké přírody.
Naučná stezka Housle prochází stejnojmennou romantickou přírodní památkou
a pískovcovou roklí MČ Praha – Lysolaje. Přes Vltavu se dostaneme přívozem
z Podhoří (jezdí po 12 minutách, např.
10,38 hod.) a pak busem č. 160 ze zastávky
V Podbabě (pozor – na znamení!) 11.12,
12.04, 13.14, 14.34 hod. do zast. žákovská
v Lysolajích.
Od autobusového obratiště sejdeme as-

BZ PŘIPRAVILA
Otevřeno denně 9–16 h

Do 28. 11. Jehličnatá nej
venkovní expozice Areál JIH
27.–28. 11. Jehličnanový jarmark tamtéž
v prodeji méně běžné jehličnany, které 100% nekoupíte
v žádném supermarketu
1.–28. 11. Šišky venkovní expozice Areál
		JIH včetně výstavního sálu
od 5. 11. Noční provázení Fata Morganou jen v pátek od 19.00, nutná
rezervace! tel.: 603 582 191
více na www.botanicka.cz

Vinotéka sv. Kláry
je v listopadu otevřena ZDARMA; v pracovní dny denně od 11 do 17 hodin, o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin.
Můžete zde při sklence toho nejlepšího
vína, které nabízí Moravská a Česká vinařská oblast, posedět ve stylovém prostředí
viničního domku v místnosti s krbem, či se
těšit nevšedním výhledem na Prahu z posezení na venkovní terase. Zkušený personál vám poradí při výběru ze širokého
sortimentu vín jakostních, přívlastkových
jako jsou vína kabinetní, pozdní sběry, výběry z hroznů, až po vína přírodně sladká
jako jsou výběry z bobulí, výběry z cibéb,
vína ledová a slámová. V nabídce jsou dárková balení vín a upomínkové předměty.
Mimo víno je zde možno zakoupit nealkoholické nápoje a malé občerstvení...
A již brzy!....: Listopadová oslava mladých
Svatomartinských vín začíná v 11 hodin
11. 11. ve vinotéce svaté Kláry!
faltovým chodníkem dolů k okrouhlé studánce a potoku a odbočíme vpravo. Zde
nacházíme úvodní panel. Dvanáct panelů
zastávek mapuje geologii, faunu a flóru
tohoto místa. Lokalita je zajímavá též výskytem vzácnějších druhů hmyzu - mimo
jiné několika druhů střevlíků či velkého
nočního motýla lišaje lipového. Cesta nám
potrvá asi 1,5 hod.
První zastávkou je tzv. Zázračná studánka. Jedná se o mimořádně kvalitní pitnou
vodu, jejíž kvalitu zkoumá 4x ročně akreditovaná laboratoř. Nepochybně je to jeden
z nejčistších pramenů na území Prahy.
Cesta pokračuje hlubokou roklí – kaňon
byl původně lom pro těžbu zvětralých pískovců. Cesta je jedinou přístupovou možností do lomu a sloužila k odvozu písku.
Údajně se zde dají nalézt otisky lastur mořských mlžů. Z lomu pokračujeme do kopce
a podíváme se na něj také zeshora. Přibližujeme se tak k okraji srázu rokle, který

ZOO PŘIPRAVILA

Otevřeno denně od 9.00–18.00 h.

Listopad – Měsíc ledních medvědů
Měsíc, kdy se začínají rodit lední medvědi.

6. 11. Den spáčů – připravte se s námi na
zimu a zimní spánek! Kam létají ptáci
do teplých krajin? Kdo zimu prospí a
kdo si na zimu dělá zásoby?
20. 11. Lední medvědi slaví narozeniny –
		Boře je 14, Tomovi 3 a Albertě už 7 let!
Víte, proč není ledním medvědům zima
a jak na zimu vyzrála další zvířata?
21. a Adventní dílny – využijte návštěvu
28. 11. zoologické zahrady k výrobě
vlastnoručního adventního věnce!
Je nutné se předem objednat
na tel. čísle 296 112 230.
		Na návštěvě v zákulisí – listopadový
přednáškový cyklus, ve kterém se seznámíte se zaměstnanci zoo a jejich
povoláními.
		Každý listopadový čtvrtek od 18.00.
		Podrobný program přednášek najdete
na www.zoopraha.cz.
4. 11. Co rád svačí orangutan Káma? aneb
den chovatele lidoopů – Denisa Ryšková, vrchní chovatelka lidoopů
11. 11. Není kniha jako kniha. Plemenné knihy
a jiné knihy – Evžen Kůs, vedoucí plemenné knihy koně Převalského
18. 11. Den chovatele z plazí perspektivy – Nataša Velenská, vrchní chovatelka plazů
25. 11. Veterinářem v zoo – Roman Vodička,
veterinář Zoo Praha
Komentovaná setkání se zvířaty
Každou sobotu a neděli se na 15 místech v areálu zoo můžete na komentovaných setkáních
dozvědět zajímavosti ze života našich zvířat.
můžeme mezi křovinami přehlédnout. Ten
tu zároveň zůstává jediným spolehlivým
orientačním bodem – jdeme prakticky pořád nedaleko okraje srázu (máme ho po
levé ruce), klesáme, prodíráme se porostem. V závěru jdeme prudčeji a nakonec
vstoupíme z boku do travnaté kotliny bývalé pískovny, odkud již sejdeme na hlavní cestu a vracíme se vpravo do Lysolají.
Komu by se nechtělo ještě domů, může se
v Lysolajích napojit na modrou turistickou
značku, posléze na červenou a přes Dolní
Šárku údolím kolem Břetislavky dojít zpátky k přívozu.
www.stezky.info

upravila R. Zajícová
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