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Vážení spoluobčané
dovolte mi, abych využil tradiční příležitosti vstupu do Nového

roku k poděkování za vyslovenou důvěru při volbách do místního za-
stupitelstva i volbě starosty naší obce. Děkuji Vám i proto, že na
rozdíl od některých jiných obcí a jiných starostů jste mi dali důvěru
toho roku již podruhé. Tím více je pro mne Vaše volba zavazující.
Přesto, a mohlo by to působit paradoxně, Vám dnes při příležitosti
Nového roku nebudu slibovat kilometry kanalizace, plynovodu nebo vodo-
vodů, bytů nebo věcí jiných pro obec a Vás občany stejně potřebných-
jako se mnohde jinde a rádo slibovalo a dále slibuje a pak neplnilo
a dále neplní.

Vzpomínám na loňský březen, kdy došlo k výměně vedoucích funkcio-
nářů tehdejšího místního národního výboru. Vyslovil jsem tehdy přes-
vědčení, že žádný zázrak se konat v krátké době nebude, že nahromaděné
problémy obce budeme řešit velmi obtížně. Vyslovil jsem však také
osobní přesvědčení, a sice to, že konkrétní náznaky zlepšení stavu
naší obce musíme dosáhnout ještě před komunálními volbami. Myslím, že
něco málo dobrého se opravdu podařilo a nemusíme to dokonce považovat
jen za náznaky. Za vše bych uvedl alespoň fakt, že stejně tak jako
žijeme v právním státě, žijeme i v právní obci, rozhodujeme o věcech
obecních demokraticky a.nehrbíme záda před jakousi nomenklaturou nebo
mocnými, kteří i o naší obci dříve rozhodovali tak, jak se hodilo jim
a ne prostým občanům.

Věřím, že stejně jako v minulých měsících loňského roku i nadále
povedeme s občany rozumnou diskuzi o všem, co nás obklopuje a co nám
všem ztrpčuje život. Za všechny nově zvolené členy místního zastupi-
telstva Horních Počernic Vám mohu slíbit, že lidem budeme říkat vždy
jen pravdu, i když v mnoha případech nebude laskavá. Naproti tomu
očekáváme, že i ti občané, kteří stále' obci i svým sousedím ubližují
svými nešvary, jako je vypouštění odpadů na ulice, nepovolené parko-
vání nákladních vozidel a autobusů, nepovolené zábory veřejných prost-
ranství, vytváření černých skládek, znečisťování ovzduší a další,
jiným lidem těžko pochopitelné zlozvyky si již v letošním roce odpus-
tí.

Vážení přátelé, přeji Vám všem, aby se Vám po celý rok 1991 da-
řilo v osobním životě a těšili jste se dobrému zdraví. Ceká nás neleh-
ké období usilovného splácení dluhů z let minulých, čekají nás chvíle
nejistot a skřípání zubů. Mějme však také všichni na paměti, že teprve
jeden rok uplynul od svobodného nadechnutí a vzpomeňme také občas na
všechny ty nesmysly, zla a podrazy, které např. nás čtyřicátníky před-
chozích čtyřicet let "provázely".

Nakonec dovolte osobní přání: až uplyne tento rok a budeme stát
na prahu roku 1992, kéž bychom si mohli ulevit a říci:
uf, to nejhorší máme za sebou!

Ivan L i š k a
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USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
Jak bude fungovat po volbách obecní úřad v naší obci?
Budeme mít obecní nebo místní úřad?

Tyto a další otázky si jistě kladou naši občané po komunálních
volbách i ustavujícím zasedání nového místního zastupitelstva Horních
Počernic. Především je třeba věřit, že v práci a jednání toho orgánu,
který bude spravovat naší obec, nebude záležet na názvu, ale především
na přístupu k problémům obce i jejích obyvatel. Přesto bychom Vás
chtěli dnes informovat o některých novinkách i organizačních záleži-
tostech, které vyplynuly z ustavujícího zasedání místního zastupitel-
stva dne 4.prosince, jednak jsou dány novými zákony ČNR o obcích a
o hlavním městě Praze.

0 výsledku voleb do místního zastupitelstva Horních Počernic jste
byli informováni v prosincovém čísle. Zvolení členové místního zastu-
pitelstva se v plném počtu 30 sešli na své ustavující schůzi, aby ze
svého středu zvolili starostu, jeho zástupce a místní radu. Starostou
Horních Počernic byl zvolen pan Ivan Liška, jeho zástupci pak pánové
Jan Wagner a Jan Girl. Do místní rady, jejíž počet byl v duchu zákona
o obcích stanoven na 9, byli dále zvoleni pánové Ing.Petr Bechyňák,
Ing.Josef Martínek, Ing.Antonín Tvrdík, Tomáš Kádner, Josef Černý
a Hynek Ciboch.

Současně byl předložen návrh na ustavení odborných komisí místní
rady a obsazení funkcí jejich předsedů:

- komise výstavby a územního plánu - pan Jan Wagner
- životního prostředí - pan Ing.Antonín Tvrdík
- finančně-plánovací - pan Jan Girl
- školská, mládeže a tělovýchovy - pan Josef Černý
- organizačně-správní - pan Tomáš Kádner
- kontrolní - pan Ing.Petr Bechyňák
- obecního pořádku - pan Ing.Josef Martínek
- kulturní - pan Hynek Ciboch
- sociálně-zdravotní - paní MUDr Ivana Vobecká
- obchodní a podnikatelská - pan Ing.Robert Hlaváč, CSc
- bytového hospodářství - paní Jana Hořínková
- dopravní - pan Milan Helinger

Tato informace o odborných komisích rady je současně výzvou pro
odborníky v uvedených oblastech života z řad hornopočernických obyva-
tel, aby se zapojili v zájmu obce do veřejné činnosti.

Oficiální název místního úřadu je Místní úřad v Praze-Horních
Počernicích. Podle zákona o hlavním městě Praze nejsou Horní Počernice
obcí, nýbrž městskou částí hlavního města. Oficiální název je městská
část Praha-Horní Počernice. Další podrobnosti nebo případné dotazy
k funkci a náležitostem místního úřadu, stejně tak jako nejrůznější
návrhy na zlepšení práce, můžete adresovat Místnímu úřadu v Praze-
Horních Počernicích, Jívanská 647, 193 00.

Jan Girl
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Některé právní problémy
restituce v praxi

JUDr Olga Hrušková - komerční poradce
právník Místního úřadu Horní Počernice

Dne 2.10. 1990 byl Federálním shromážděním České a Slovenské
Republiky přijat zákon č.403/1990 Sb. Tento zákon nabyl účinnosti dnem
1.11.1990. Zákon se vztahuje na následky majetkových křivd způsobených
fyzickým a soukromým právnickým osobám odnětím vlastnického práva
k nemovitým, popř.movitým věcem podle právních předpisů, uvedených
v 1. Restituce podle tohoto zákona spočívá ve vydání věci, poskyt-
nutí peněžní náhrady, vydání kupní ceny, nebo v doplatku rozdílu mezi
peněžní náhradou a kupní cenou.

Organizace, která věc dnešního dne drží, má za povinnost uzavřít
s oprávněnou osobou dohodu o vydání věci, a to ve lhůtě dle 19/2/ do
31.5.1991. Teprve po uplynutí této lhůty může oprávněná osoba vymáhat
uzavření dohody soudní cestou. Osoba domáhající se svého práva je
osvobozena od soudních poplatků.

Veškeré dohody o vydání nemovitých věcí podléhají registraci
státního notářství. Nemovitosti ležící na území Horních Počernic pod-
léhají registraci Státního notářství pro Prahu 9. Pokud státní notář-
ství při registračním řízení zjistí, že podklady nejsou kompletní,
nebo jsou důvodné pochybnosti o nárocích oprávněné osoby, dohodu nere-
gistruje. V této souvislosti může vzniknout zajímavý právnický prob-
lém. Uzavřením dohody pozbývá platnost rozhodnutí, kterým byla opráv-
něné osobě věc odňata, ale oprávněná osoba nabude vlastnické právo
k předmětné věci až registrací dohody o vydání věci.

Velkým problémem, se kterým se setkáme při uplatnění tohoto zá-
kona v praxi,je problematika zhodnocení stavby, dle 10/3/. Cena
zhodnocené věci se stanovuje podle vyhlášky č.73/1964 Sb. Tato vyhláš-
ka, která znevýhodňuje soukromé vlastnictví oproti vlastnictví osob-
nímu a která se značně problematicky aplikuje na dnešní podmínky, bude
tvrdým oříškem pro soudní znalce, kteří budou vypracovávat podle ní
posudky o zhodnocení stavby.

Restituce odňatých movitých věcí je podle tohoto zákona jedno-
značná. Občan má pouze nárok na vydání movitých věcí, které ještě
existují a o kterých ví, kde se ke dni účinnosti tohoto zákona nachá-
zejí. V praxi je téměř nemožné zjistit, pokud byly věci přemístěny,
kde se nyní nacházejí.

Pokud chce organizace prodat movité věci, které se ve vydávané
nemovitosti nacházejí a které nebyly odňaty původnímu vlastníku, je
povinna tyto věci nabídnout k odkoupení oprávněné osobě. Jedná se
zjevně o časově omezené předkupní právo. Pokud by organizace chtěla
tyto věci prodat před 31.5.1991 např. svým zaměstnancům, nebo z nich
udělat součást zařízení vydražované provozní jednotky, dopustí se
porušení restitučního zákona.

Problematika restituce je velmi složitá a majetková práva, která
se dříve podařilo zlikvidovat během několika dnů (někdy i hodin), se
velmi těžce a složitě vracejí do původního stavu.
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P r o h l á š e n í

'Členové obecního zastupitelstva, kteří do něj byli
zvoleni za Občanské fórum, se rozhodli, že založí svůj
poslanecký klub.
Čeká nás těžká doba a my budeme muset občanům vysvět-
lovat některá nepopulární opatření, která zákonitě
sebou ponesou rozčarování a sociální demagogii.

Jakkoli jsme od loňského listopadu v mnohých věcech se střídavým úspě-
chem postoupili dopředu, ve věcech morálky a vzájemného vztahu mezi
lidmi se stalo velmi málo. Poslanecký klub bude pomáhat hledat za-
stupitelům taková řešení při jejich rozhodování, aby byla vysoce mo-
rální a přitom podporovala rozvoj naší společnosti. Při hledání tako-
vých stanovisek je vždy potřeba velké duševní síly a nezaujatosti.
Poslanecký klub by tedy chtěl své členy a jejich prostřednictvím i
všechny obyvatele vychovávat k vzájemné tolerantnosti, morálce a de-
mokracii. Všichni bychom si měli být vědomi, že jsme jenom lidé, kteří
se nesmějí nad sebou vzájemně povyšovat a musí svoje vztahy řešit
upřímností a klidem. Musíme v sobě zlomit nadutost tvorů, kteří si
myslí, že jsme víc než to, co je okolo nás. Čtyřicet let výchovy ve
vzorného socialistického člověka z nás totiž takové tvory udělalo. Boj
s vlastním já může člověk daleko lépe překonat v kolektivu, a proto si
přejme, aby poslanecký klub takovým kolektivem byl. Bůh nás přitom
ochraňuj, abychom našli správnou cestu.

Ing.Zdeněk Soukup

Komise dopravy informuje

Chtěl bych v tomto příspěvku seznámit širší veřejnost s činností
komise dopravy při místním obecním úřadě.

Zřízena byla nově, prakticky v únoru 1990, odtržením od bývalé
komise obchodu a služeb, i když pro ni nebyla stanovena kritéria
práce, rozdělila si činnost do několika oblastí. S jednou z nich,
která se týká dopravy, bych Vás chtěl seznámit.

Měla by v nejvyšší možné míře splňovat požadavky občanů s ohledem
na rychlost, spolehlivost, komfort a doplňkové služby. Potud definice.
Jaká je však skutečnost, víme všichni, kdo jsme nuceni ji využívat.

Začátkem roku jsme byli seznámeni s uvažovaným řešením místní
hromadné dopravy po zprovoznění trasy metra B. Tehdy nám bylo dáno na
vědomí,že je zpracován grafikon autobusové dopravy z výchozích stanic
v obci až na stanici metra Palmovka. Za tímto účelem zde bylo vybudo-
váno poměrně velkým nákladem autobusové nádraží (prostavěno cca 30
mil.Kčs), kde zároveň měly končit i autobusy ČSAD směřující na sever
a východ Čech. Zde jsme měli mít vyčleněny zastávky pro jednotlivé
autobusy zvlášť (zhruba jako na Lehovci), kryté před povětrnostními
vlivy .

Nastoupil však lidský faktor a nepochopitelně zasáhl do připravo-
vané koncepce. Občanské iniciativy z oblasti Palmovky a posléze i MNV
Libeň s tímto záměrem zásadně nesouhlasily a tudíž se muselo hledat
náhradní řešení. Bylo nalezeno v jakémsi provizoriu na konečné trasy B
metra Českomoravská. To, je-li toto řešení šťastné či nikoliv, se do-
zvídám dnes a denně z připomínek cestující veřejnosti.
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Pro příklad uvádím z připomínek:
-autobusy najíždějí do výchozí stanice ze stanoviště, které je

umístěno na šikmé ploše skloněné k těmto stanicím. Řidič by při opuš-
tění autobusu měl tento zabezpečit proti nahodilému rozjetí vzduchovou
brzdou a klínem pod kolo. Technický stav přistavovaných autobusů
i fakt, že žádný řidič nepodkládá kolo, může vést k nepředvídaným
nehodám, zvláště v době dopravních špiček, kdy jsou zastávky plné ces-
tujících

-tím, že z jedné zastávky při stíněných prostorách vyjíždí více
autobusů dochází zde k neustálým tlačenicím. Částečně by se tomu dalo
zabránit, kdyby autobusy byly značeny i na zadním okénku, což dříve
bylo běžné.

Dostáváme řadu připomínek k harmonogramu přepravy a hlavně jeho
dodržování. Cestující veřejnost si většinou stěžuje na nedodržování
tohoto harmonogramu při vyjíždění z výchozích stanic v obci (221),
neboť tato oblast není dispečerský kontrolovatelná tak, jako při od-
jezdu ze stanice Českomoravská. Řidiči vyjíždějí s několikaminutovým
zpožděním, hlavně v odpoledních a večerních hodinách, neboť vědí, že
ztrátu projížděním řady stanic doženou. Nebo spoj vynechá vůbec a pak
se naše představy o včasné návštěvě divadla či kina rozplynou a úprkem
doháníme něčí nedbalost.

Řada zkušeností však dokazuje, že i přes přítomost dispečera na
stanici Českomoravská, autobusy neodjíždějí v intervalech určených
jízdním řádem.

O komfortu cestování se dá rovněž diskutovat. Již dříve jsme
cestovali dvoudvéřovými autobusy, byly však víceméně náhradním řeše-
ním. Dnešní posílení je nejen o dvoudvéřové autobusy, ale i o typy
tzv. dálkových, do nichž je přístup 2 dveřmi přinejmenším ztížen. Ne-
mluvím již o návalech při procházení uličkami, zdržování provozu. Není
v nich uvažováno s přepravou kočárků. Nelze to však přičítat naší
netolerantnosti či taktu a ohledu k těm, co na nástup čekají venku.
Tyto autobusy nejsou stavěny na kapacitu, která je reálná.

Mnohé připomínky se týkají i chování řidičů k cestujícím. Jaká
asi. může být důvěra ve spolehlivost, když řidič se celou trasu vyba-
vuje s přítelkyní a na cestující je přinejmenším neurvalý.

Řada občanů i pracovních kolektivů poukazuje na odjíždění prázd-
ných autobusů ze stanice Českomoravská v době ranní špičky k posílení
spojů z obce, přičemž autobusy, které jedou po své trase, jsou přepl-
něny učni a školáky. Navrhují z hlediska hospodárnosti zřídit z těchto
vracejících se autobusů rychlíkový spoj s několika málo zastávkami po
trase.

K doplňkovým službám, kam patří i stav zastávek, je opět řada
připomínek, nejen k jejich čistotě, ale hlavně, že v mnohých chybí

. platný jízdní řád, nejsou vybaveny přístřeškem apod.
Snahou komise dopravy při obecním úřadě je na všechny připomínky

reagovat. Samozřejmě ne tím, že spoluobčanům formálně poděkujeme za
podněty, ale hlavně tím, že uvidí jistou odezvu k zjednání nápravy.
Nedomníváme se, že by nejlépe fungující hromadná přeprava vyloučila
další připomínky. Uvědomovat si je prvním krokem k nápravě.

Při jednání komise jsou řešeny i ostatní aspekty dopravy, ať již
je to zřízení v minulosti tolik diskutované čtvrté linky MHD, nebo
omezení dopravy při uvažovaných stavbách v ulicích, kde je provozová-
na .

Budeme společně usilovat i o to, aby naše obec byla jednou z prv-
ních, kde po přiblížení metra B byla vybudována trolejbusová doprava.
Domníváme se totiž, že po kompromisním odsouhlasení výstavby spalovny
pevného odpadu pro celou oblast hl.m.Prahy na naší návětrné straně,
musíme oprávněně na nejvyšší možnou míru omezit či vyloučit další
znečištění, byť i výfukovými plyny.
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Předpokládáme, že vzhledem k této skutečnosti, která byla vlastně
ústupkem, nám vyjde obecní úřad hl.m.Prahy vstříc.

V obci předpokládáme vyloučení nákladní dopravy na nejnutnější
obslužnou míru a její odvedení na budovanou objízdnou komunikaci.
Uvažujeme o vytypovaní a zřízení záchytných parkovišť.

Vzhledem k tomu, že problematika komise dopravy je široká, máme
zájem veřejnost průběžně informovat o činnosti komise.

Milan Helinger
předseda komise

PŘÍKLAD HODNÝ POCHVALY
V dubnovém čísle našeho zpravodaje jsme Vás informovali o zřízení

nové školní linky autobusu č. 403, který od 17.dubna denně sváží děti
z východní části obce do základní školy Chodovická.

Občané si jistě všimli, že téměř pravidelně za volantem tohoto
autobusu sedí žena - řidička podniku ČSAD Klíčov. Tato paní nejen, že
děti odveze, ale na konečné stanici linky - na křižovatce ulic Běluň-
ská-Chodovická zastaví ostatní dopravu, děti převede na druhou stranu
a teprve, až všechny děti bezpečně přejdou, pak svým autobusem odjede.
Touto řidičkou je paní Eva Krtičková. Jako výraz ocenění její ochoty
a péče o naše děti při výkonu svého povolání předal starosta naší obce
paní Krtičkové květiny a upřímně jí poděkoval jménem rodičů dětí i ce-
lé obce.

zpravodaj • zpravodaj - zpravodaj

Pomníček na "Baroňáku"

K u l t u r n í komise děkuje za
odezvu na žádost, u v e ř e j -
něnou v minulém č í s l e
HPZ, o h l e d n ě pomníčku
padlých za druhé světové
v á l k y . Děkujeme za čá-
s t e č n é ú d a j e p a n u
I n g . Z d e ň k u R é r y c h o v i
a panu Josefov i Žateckému
za p ř i l o ž e n é f o t o g r a f i e ,
celý jmenný seznam včetně
jména pana Josefa Němeč-
k a , k t e r ý nechal t e n t o
pomník p o s t a v i t na pražs-
kém pozemku za j a k ý s i
mírný p o p l a t e k .
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zpravodaj - zpravodaj - zpravodaj

Zpívání pod vánočním stromkem

V sobotu 15.prosince, krátce po
setmění, zazněly první tony vánočních
koled v provedení saxofonového kvarteta
"Hrajících učitelů" lidových škol
umění. Tím bylo zahájeno zpívání pod
rozsvíceným vánočním stromem u sokolov-
ny Chvalkovická. V polovině programu
vystoupil dětský pěvecký soubor ze
školy Chodovické pod vedením paní uči-
telky Prokopové, který zazpíval několik
vánočních koled. U vánočního stromu se
sešlo více jak stovka hornopočernických
občanů s dětmi, kteří se nesměle, avšak
upřímně přidávali zpěvem k vystupu-
jícím .

O pěknou a příjemnou atmosféru
zimního odpoledne se postarali jak
účinkující, tak i všichni, kteří si
přišli pod vánoční strom zazpívat nebo
jen svorně postát.

Tuto novou, snad začínající tradi-
ci v Horních Počernicích, připravila
kulturní komise společně s osvětovou
besedou a OF.

7



zpravodaj • zpravodaj - zpravodaj

Vážení a milí zákazníci!

že dnem 23.12.
(u semaforu) z

1990 končím prodej v cukrárně
důvodů výpovědi z rodinného

Oznamuji Vám tímto
v Horních Počernicích
domku .

Pokud jste byli spokojeni s mými službami, dovoluji si Vás pozvat
do Chodovické ulice č. 521 (to je o dvě ulice níže směr Poděbrady),
kde otevírám soukromý prodejní kiosek s tímtéž sortimentem jako dosud
a dle daných možností se jej budu snažit rozšířit.

Jestliže mi zachováte svou přízeň, budu se na Vás těšit od
15.ledna 1991.

Zemaníková

Vážení občané,

v březnu 1991 proběhne sčítání lidu, bytů a domů. K zabezpečení
tohoto náročného úkolu hledá Místní úřad občany, kteří by byli ochotni
a schopni vykonávat funkci sčítacích komisařů a revizorů.

Předpokladem pro tuto práci je základní znalost administrativy,
věk nad 18 let. Možno i pro ženy na mateřské dovolené. Za provedení
práce bude finanční odměna. Bližší informace podá Místní úřad - správ-
ní odbor (tel. 86 70 22) .

U p o z o r n ě n í

Ve dnech 28. a 29.ledna 1991 v době od 15.00 do 18.00 hodin
se koná v KS "Domeček", Votuzská 322, tel. 86 36 26

Z Á P I S D 0 J A Z Y K O V Ý C H K U R S Q

1. doplnění uvolněných míst v kursech angličtiny a němčiny (není vhod-
né pro úplné začátečníky, protože výuka probíhá v těchto kursech již
od září 1990)

2. NOVINKA - 5ti měsíční kurs angličtiny pro začátečníky s moderním
způsobem výuky (výuku vede pí Pavlova)

Myslete již dnes na své případné prázdninové cesty do zahraničí!!!
Bez základní znalosti jazyka to není ono!!!



zpravodaj - zpravodaj - zpravodaj

Sbor pro občanské záležitosti uspořádal 13.prosince "Vítání ob-
čánků v Horních Počernicích", kterého se zúčastnilo více než třicet
rodin. Občánci byli zapsáni do knihy obce, obdrželi malý dárek, pamět-
ní knížku a také knížku vkladní se symbolickým počátečním vkladem 20
Kčs. Pěknou atmosféru podpořili svým vystoupením žáci školy ze Chval.
Za Místní úřad byl přítomen zástupce starosty pan Girl.

V pražském Mánesu byla 18.prosince slavnostní vernisáží zahájena
výstava našeho hornopočernického občana mistra Václava Markupa. Na
zahájení promluvili pánové akad.sochař V.Preclík, akademik J.Kotalík,
Ing.architekt Novotný.

Výstava bude otevřena do konce ledna.

Ze sportu

Atletický oddíl TJ SOKOL uspořádal v sobotu 8. prosince tradiční
závody pro mladé skokany - třináctý ročník Laťky mladých - v tělo-
cvičně ve Svépravicích. Celkem se nad laťkou vznášelo na 50 skokanů
a skokanek. V jednotlivých kategoriích zvítězili: Daniela Kulichová
(So H.P.) výkonem 105 cm, Pavel Hanek (So H.P.) stejným výkonem, Pavel
Fučík (So H.P.) výkonem 135 cm, Klára Hrubá (Olymp) 120 cm, Jan Přída
(So H.P.) 161 cm, Radka Churaňová (Vodní stavby) 140 cm, Michal Moucha
ze Slavie Praha nejlepším výkonem soutěže 185 cm, Petr Trejbal z Dukly
Praha 180 cm, Kamila Lederová (Vodní stavby) 145 cm a domácí Věra Pat-
rovská výkonem 135 cm.

9



společenská kronika

Náš život od prvního vzlyku
až k hrobu jest jen náhod slet,
špeť radostných v něm okamžiků
a žalu, strasti za sto let.

Adolf Hejduk

Významná životní jubilea, která oslaví v měsíci lednu 1991

j u b i l a n t i

80 let

Dubová Antonie, Ledkovská 901
Škorpil Josef, Jeřická 1437
Pospíšil Josef, Ve žlíbku 223

81 let

Procházka Alois, Otovická 133
Wallner Josef, Ve žlíbku 221
Tichá Anežka, Chodovická 505

82 let

, Slabá Anežka, Keteňská 977
Dolejší Anežka, Běchorská 1140

85 let

Dr.Ing.Danda Josef, Lukavecká 423
Marýzek Josef, Komárovská 1640
Ševčíková Marie, Běchorská 582

86 let

Kmochova Františka, Komárovská 440
Šedivý Karel, Kalvodova 1211

88 let

Toncarová Marie, Na Bačalkách 1952

5.1.1911
22.1.1911
23.1.1911

7.1.1910
9.1.1910
10.1.1910

3.1.1909
20.1.1909

2.1.1906
18.1.1906
19.1.1906

2.1.1905
2.1.1905

19.1.1903

Při příležitosti Vašich jubilejních narozenin Vám přejeme do dal-
ších let pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti ve Vašem osobním
životě.

Sbor pro občanské záležitosti
Horní Počernice

1O



náš profil
Karel Balák, nar.12.4 .1923 v Plzni. Vystudoval plzeňský učitelský

ústav a dále složil odborné zkoušky z výtvarné výchovy a českého jazy-
ka. Chtěl studovat výtvarný obor, což přerušila válečná léta, kdy
musel nastoupit jako horník v Ostravě. Po dobu studia se odborně vzdě-
lával u prof.Einzenreicha v Plzni. Dlouhá léta působil na jednotřídní
škole, později na ZŠ na okrese Český Brod, Nymburk, Praha - východ
a svou pedagogickou činnost ukončil jako ředitel ZŠ Praha 9 - Chvály,
kde působil 22 let. Od r.1990 člen Svazu českých výtvarných umělců.

Poprvé vystavoval na krajské výstavě učitelů v Poděbradech
v r.1956, dále na zemské výstavě v Brně 1960. První souborná výstava
prací pana Baláka byla v r.1978 v Gongu, následovala v r.1979 v kul-
turním domě na Proseku. Zúčastňoval se výstav skupiny výtvarníků na
Praze 9.

Celou dobu působení v Horních Počernicích pracuje i v Osvětové
besedě (od r.1963). Dnešní výstava je ukončením činnosti v této kul-
turní organizaci. Vystavené obrazy jsou pastely, zobrazující krásu
české krajiny ve všech různých ročních dobách. Hodně obrazů najdeme
z krajiny vysočiny kolem Poličky. Rád zobrazuje stromy, ve kterých
spatřoval stylistiku života. Je to realistický způsob zobrazení kraji-
ny, kde bylo využito zvláštních barevných valérů různých ročních dob
i dnů.
Každý může posoudit sám, jakým dojmem na něj obrazy působí.

Vzhledem k tomu, že touto výstavou svých prací se Karel Balák
loučí s dlouholetou činností na kulturním poli v Horních Počernicích,
přejeme mu hodně tvůrčích sil a úspěchů do další tvorby a budeme se
těšit, že se s jeho pracemi setkáme při dalších příležitostech.
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Poděkování

Děkuji touto cestou paní MUDr Vobecké za péči, kterou věnovala
mému manželovi v době jeho těžké nemoci.

Věra Stibůrková
Jeřická 1260

Horní Počernice

Drůbežářský závod XAVEROV
Praha 9-Horní Počernice

přijme: elektrikáře

nástup možný od 1.1.1991 (nebo dle dohody)
Informace na tel. 742 641 linka 276

•

ARMABETON Praha s.p., závod 08 strojně dopravní
Bystrá 1720, Praha 9-Horní Počernice

přijme: vedoucího ekonoma

Nástup možný i h n e d .
Bližší informace poskytneme přímo v závodě nebo na tel. 867 047

ARMABETON Praha, závod 08
Horní Počernice

přijme od nového roku 1991:

4 strážné do vrátnice závodu

Podmínka- fyzicky naprosto pohyblivý
Hlaste se u vedoucího pana Včelky nebo na osobním oddělení
tel. 861 341 linka 252
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P A L s.p.
závod Elektrické stroje
Praha 9 - Kbely

nabízí zaměstnání v následujících profesích:

seřizovač automatických strojů a linek
obráběč kovů (frézař, soustružník, brusič)
obsluha jednoúčelových strojů
dělník v lisovně plechů
dělník pro montáž elektrických motorků - možnost zaučení
dělník pro povrchové úpravy - galvanovnu

Práce je úkolová, výdělek v průměru 15,- až 20,- Kčs podle profesí.
Provoz u většiny profesí je dvousměnný s příslušnými mzdovými příplat-
ky.
Práce je vhodná i pro ženy (vyrábíme elektrické motorky pro topení,
dochlazování a stírací soupravy pro osobní vozy včetně vozu Škoda
Favorit) .

Zájemci o zaměstnání v našem závodě se mohou přihlásit na personálním
oddělení závodu Elektrické stroje, linka 632, nebo osobněna personál-
ním odd.- budova č.lé, tel. 850 10 65.

PROJEKTY-ODBORNÉ KONZULTACE-SLUŽBY
O.PAVEL
Sekeřická 2111
Horní Počernice

PROJEKTY - rod.domky, chaty, garáže, dílny, skleníky, septiky, vodovod
přípojky, sauny , rekonstrukce , přístavby, nástavby vč.elektro
a ÚT

SLUŽBY - návrhy vč.zhotovení znaku Vaší firmy, jmenovky, navštívenky
pokladní doklady, dopisní papíry, razítka

13



Pro SLUŽBY do SLUŽBY

• Potřebujete zakotvit vlastnické hranice Vašeho pozemku?
• Chybějí Vám územní plány k nemovitosti?
• Nemáte polohopisné a výškopisné plány pro zamýšlenou

stavební či jinou činnost?
• Nevíte si rady s majetkoprávním vypořádáním?

Vám pomohou

odborní pracovníci v. d. SLUŽBA Praha
Opatovická 14
110 00 Praha 1
telefon: (02) 203618

w E.C. Vo

dle ceníku nebo dohodou v. d. SLUŽBA nabízí tyto služby:

vytyčování vlastnických hranic
polohopisné a výškopisné plány pro stavební účely
zaměřování skutečného stavu objektů
zpracování podkladů pro majetkoprávní vztahy
geodetické práce a právní poradna

BE: r s DŮVĚROUi

ProSLUŽBYdoSLUŽBY

14



DOMEČEK
Nabídka pořadů na měsíc leden 1991

POP LEGENDY - taneční diskotéka M.Sekaniny, každou neděli v 19.00

17.čt. Wabi Ryvola, Tony Linhart, Věra Čiháková
Klubový pořad trampských písniček a vyprávění
Začátek pořadu v 19.30 hod

25.pá. Miroslav Horníček - Hovory o smíchu
Laskavý a vlídný pohled na život je charakteristický pro
herce a spisovatele Miroslava Horníčka. A jaký je jeho
názor na smích? Nevíme, ale přijďte si s ním o tom
popovídat.
Začátek pořadu v 19.30 hod

Dopolední představení pro mateřské a základní školy:

9. st. Plaváček - loutková pohádka

22.út. Jakub Třasák - hudebně výchovný pořad
(koncert pětiletého houslisty)

Předprodej vstupenek v knihkupectví na Náchodské ulici
Možnost objednávek na fakturu
Změna programu vyhrazena!
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kino OKO
ČR Mládeži do 12 let nepř.

Fr Mládeži do 12 let nepř,

SRN Mládeži do 15 let nepř,

ČR Mládeži do 15 let nepř,

It Mládeži do 12 let nepř

ČR Mládeži do 15 let nepř

USA Mládeži do 12 let nepř

USA Mládeži do 15 let nepř

Změna programu vyhrazena
Začátky představení ve všední dny: 20 hod., v neděli: 17.30 a 20 hod

4. pá.
5 . s o .
6 . ne.

7 . po .
8. út.

11.pá.
12.so.
13.ne.

14.po.
15.út.

18.pá.
19.so.
20.ne.

21.po.
22.út.

25.pá.
26.so.
27.ne.

28.po.
29.út.

Slunce, seno a par

Jedna nebo dvě ženy

Žabou

Divoká svině

Oči černé

Skřivánčí ticho

V žáru velkoměsta

Plevel

6. ne. Panna a netvor

13.ne. Zatracená smůla

20.ne. Čarodějův učeň

27.ne. Pohádka o Kobližkoví

ČR

SRN

ČR

SSSR
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