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INFORMACE O ČINNOSTI MÍSTNÍ RADY
Na ustavujícím zasedání místního zastupitelstva Horní Počernice

byla zvolena místní rada. Tvoří jí devět členů místního zastupitelstva
(MZ), vedle starosty a jeho zástupců dalších šest členů MZ. Jednání
rady se zúčastňují předsedové komisí dopravní, soc. zdravotní, ob-
chodně podnikatelské a bytové. Místní rada se sešla třikrát na rádném
zasedání a jedenkrát na mimořádném. Z nejzajímavějších bodů programu
vybíráme:

- stav likvidace černé skládky na bývalé satalické silnici
- působení státního podniku Chemie (dříve Chema) a podklady

k uzavření dohody z hlediska ochrany životního prosředí
- zdravotnické zabezpečení v obci a možnost zřízení nového zdra-

votnického zařízení rekonstrukcí některé z uvolněných mateř-
ských škol

- stav některých kulturních památek
- prověrka veškerého bytového fondu
- informace o změnách v koncepci územního^ plánu Horních Počernic
- dokončení výstavby suterénu budovy MÚ a možnost využití na

zřízení fit-centra a klubu
- možnosti uvedení do provozu koupaliště ve Svépravicích

. - zařazení Ing. Čuprunova do Městské privatizační komise
- navrácení budovy hudební školy původnímu majiteli a a zabez-

pečení provozu HŠ v roce 1991-92
- stav prací při rekonstrukci ZŠ Bártlova
- souhlas se změnami sazeb výpůjčného pro místní lidovou knihov-

nu
- informace o postupu realizace restitučních zákonů v obci
- informativní zpráva o rozpočtu obce na rok 1991 a zajištění

potřebných finančních zdrojů, kdy stanovený rozpis finančního
plánu od Magistrátu ve výši 12 53 4 mil.Kčs je v porovnání
s rozpočtem minulého roku téměř poloviční

- zprovoznění nového nákupního střediska TRIO
negativní stanovisko MÚ ke zpětnému převodu bytového fondu FMV
na bytový podnik FMV

- stav reprivatizace provozoven a objektů v obci a návrhy na
zařazení do malé privatizace

- perspektiva vojenského objektu Bílý vrh a možnosti jeho využití
pro obecní zájmy

- privatizace UNIP s.p. a další jeho perspektiva
- návrh na využití části lokality starých Chval na zřízení mezi-

národní a střední školy pro obec a obchodního centra Chval
- opatření k postihování nepovolených záborů veřejného prostran-

ství v obci
- znečišťování okolí ZŠ Chodovická okolními stavebními firmami

a zjednání nápravy
- stav dopravního značení v obci a postupná prověrka všech komu-

nikací
- stav bezpečnosti v obci a důvody setrvávajícího nevyhovujícího

stavu v důsledku chybějícího zákona o místní policii
- možnost třídění komunálního odpadu a instalace prvních sad

třídících kontejnerů na vybraná místa v obci

Podrobné informace si mohou občané přečíst na vývěsce MÚ v Jívanské
ulici, kde jsou pravidelně zveřejňovány.

/RH/
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... TRIO Starosta informuje o novém nákupním středisku

Abych přeosšel jakýmkoliv informacím, které mají daleko od pravdy
a které kolen otevření nového obchodního střediska v Chodovické ul.
u sídliště FMV III mezi občany naší obce kolují , podávám Vám následu-
jící informace, které vyjadřují stav k 20. lednu letošního roku:

- obchodní středisko postavili pracovníci státního podniku Pozemní
stavby Přerov v investorství Federálního ministerstva vnitra jako
součást občanské vybavenosti obce s probíhající výstavbou dalších
bytových jednotek v této lokalitě

- termín dokončení stavby tohoto střediska byl podle uzavřených hospo-
dářských smluv a stavebního povolení vydaného MNV Horní Počernice
v roce 1986 s t a n o v e n na prosinec 1990. Jak je vidět, termín
dokončení se stavebníkům splnit podařilo

- obtíže nastaly v okamžiku, kdy po zahájení kolaudace v prosinci 1990
mely proběhnout provozní zkoušky za účasti budoucího "správce" objek-
tu. Tímto správcem měl být podnik PRAMEN Praha. Ten však oznámil MNV
i FMV v prosinci 1990, že od smlouv odstupuje, což je vzhledem k po-
stupné privatizaci státního majetku vcelku logické :

- do hry vstoupili tři uchazeči o odkoupení objektu - firma UNIMARKET,
Domácí potřeby a akciová společnost PanOK finanz. Všechny tyto firmy
jednaly s FMV a nabídly za odprodej objektu nejméně částku rovnající
se pořizovacím nákladům - t.j. cca 25 milionů Kčs

- FMV požádalo místní radu, aby provedla výběr nejvhodnějšího uchaze-
če. Místní rada se seznámila s podmínkami i podnikatelskými záměry
uchazečů. Jako nejvhodnějšího provozovatele jsme označili a.s. PanOK,
se kterou jsme již v průběhu loňského roku jednali o možnosti výstavby
hotelu a obchodně-společenského centra v obci
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- stanovisko místní rady, které jsme 14.1.1991 předali zástupcům FMV,
zní: Místní rada souhlasí s tím, aby obchodní středisko "TRIO", pokud
nebude předmětem privatizace dle zákona č. 427/90 Sb. (o tzv. malé
privatizaci), bylo provozováno a.s. PanOK za podmínek stanovených
následnou dvoustrannou dohodou mezi místním úřadem Horní Počernice
a a.s. PanOK

- místní rada dále stanovila podmínky pro uzavření této dohody, m.j.:
-dodržení plánovaného sortimentu obchodního střediska
-převzetí personálu dislokovaných prodejen
-spoluúčast místního úřadu v a.s. minimálně ve výši ceny pozemku
-podíl a.s.PanOK na dalších, zejména ekologických potřebách obce

- při jednání s firmou PanOK bylo dále dohodnuto, že nenastanou-li
žádné komplikace, bude obchodní středisko otevřeno 21.března 1991.

0 dalších záležitostech ve věci uvedení tohoto obchodního stře-
diska do provozu Vás budu rád informovat.

Děkuji Vám za důvěru a věřím, že všechny zúčastněné strany svá
slova dodrží a občané budou moci od prvního jarního dne nakupovat
konečně v kulturnějším stánku.

Ivan L i š k a
starosta
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NAD NOVÝM ZÁKONEM
aneb

jak může obec získat zdroje na údržbu a udržování veřejného pořádku?

Popřemýšlejme každý nad hloubkou pravdivosti slov o obecní kul-
tuře, nejen ve smyslu kultury zájmové a společenské, ale také kultury
základní, t.j. lidského bytí a žití. Mohu jen závidět svým kolegům
starostům v městských částech vnitřní Prahy. Ti mohou soustředit po-
zornost na zvyšování kultury obchodů, dopravy, oddechu a zábavy, nás
starosty okrajových obcí však pálí právě otázky kultury žití a bydlení
v obci, která má bohužel všechny znaky obce technicky zanedbané. Právě
s technickou vybaveností obce souvisí i různé prohřešky, jako je např.
vypouštění jímek, odkládání různých odpadů apod. Tak jako nelze zpros-
tit každého občana odpovědnosti za svůj díl obecního pořádku (přede-
vším ten díl, který sousedí s jeho pozemkem), pak už vůbec nelze
zprostit obec odpovědnosti za pořádek obecní jako takový, t.zn. údržbu
a čistění komunikací, veřejné zeleně, volných prostranství, veřejného
osvětlení atd. Horní Počernice stále ještě mohou používat k řešení
alespoň části těchto starostí služeb podniků hlavního města Prahy,
nicméně velký díl odpovědnosti na obci leží. Kdybychom měli na vše, co
jsme jako obec v loňském roce pro obecní pořádek dělali, použít pro-
středky, které nám byly přiděleny do rozpočtu v letošním roce, potom
bychom toho asi 'mnoho nedokázali. A to nehledě na růst cen nejrůzněj-
ších služeb i materiálu. Proto obec musí hledat zdroje k tomu, aby
tyto nezbytné věci v zájmu očanů zajistila.

Jedním zdrojem je přísné trestání a důsledné pokutování všech
osob, ať fyzických nebo právnických, za porušování zásad ochrany ži-
votního prostředí. Za takový čin může obec - městská část Horní Počer-
nice uložit např. soukromému podnikateli nebo podnikající organizci,
která neudržuje čistotu a pořádek na jimi užívaném pozemku nebo jinak
naruší vzhled nebo životní prostředí v obci p o k u t u do 50 000,-
Kčs. Jestliže se bude jednat o veřejné prostranství, nebo odložení
věci mimo vyhrazené místo (problém "černých skládek") může výše pokuty
činit až 100 000,-Kčs. Tyto postihy včetně jejich maximální výše vy-
plývají ze zákona o hlavním městě Praze. Pro ostatní občany, resp.
postihy jejich přestupků, lze použít ustanovení zákona o přestupcích,
kde výše pokuty může činit od 500,- do 3 000,-Kčs, maximálně 5 000,-
Kčs. V té souvislosti chci upozornit, že místní úřad si je vědom své
odpovědnosti za stav obce, jakkoliv její nedostatečnou vybavenost,
zejména v technických sítích, nezpůsobilo současné vedení MÚ. Proto
například poplatek za vyvážení odpadních jímek fekálním vozem místního
hospodářství obce nebude proti cenám minulého roku zvyšován (na rozdíl
od jiných organizací tyto služby provozujících).

Druhým zdrojem, který obec bude mít již v letošním roce k dis-
pozici, jsou místní poplatky. Na přelomu roku schválila Česká národní
rada nový zákon o místních poplatcích. Při jeho realizaci v Horních
Počernicích si musíme uvědomit onu negativní stránku Zákona o hlavním
městě Praze, totiž, že nejsme obec, nýbrž "pouze" městská část. Proto
magistrát hl.m.Prahy vydá pro celé území Prahy jednotnou vyhlášku
o místních poplatcích, kterou pak městské části (včetně připojených
obcí) budou aplikovat do svých podmínek. Z těchto důvodů, bohužel,
nelze ještě nyní přesně oznámit výši jednotlivých poplatků a dát tak
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možnost poplatníkům připravit své zdroje na to, co je čeká a co je
-nemine. Přesto bych se rád alespoň ve stručnosti zmínil o jednotlivých
druzích místních poplatků a jejich zákonem stanovené maximální výši:

1) poplatky ze psů - jejich výše by se neměla směrem nahoru změnit,
mimo jiné by důchodci měli platit za psa maxi-
málně 200,-Kčs (netýká se sazby za psa v rodinném
domku, kde předpokládáme stejnou sazbu jako dří-
ve, t.j. 120,-Kčs

2) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt - na první pohled by se
tento poplatek naší obce natýkal - k lázním máme
opravdu daleko. Jelikož však jde o poplatek za
pobyt v místě soustředěného turistického ruchu
a tím hlavní město Praha nepochybně je, pak se

. i na nás,jako součást hlavního města, budou tyto
poplatky zřejmě vztahovat. Sazba poplatku podle
zákona činí' až 15,-Kčs za osobu a den

3) poplatek za užívání veřejného prostranství - vybírá se za užívání
veřejného prostranství např. k umístění prodej-
ních stánků, reklamních zařízení, kolotočů, cir-
kusů apod., vyhrazení trvalého parkoviště.Popla-
tek budou platit fyzické i právnické osoby a mů-
že činit až 10,-Kčs za 1 den, přičemž poplatek
za umístění prodejních stánků nebo zábavných
atrakcí může být až lOx vyšší

4) reklamní zařízení - vybírá se za písemná, obrazová, světelná
i zvuková oznámení umístěná na veřejných prost-
ranstvích (např. firemní tabule na soukromém
obchodu tomuto poplatku nepodléhá, ale poutač se
směrovkou např. na hlavní komunikaci poplatku
podléhat bude). Sazba poplatku bude stanovena
podle obecných cen za provádění reklamy nebo
podle obecních zvyklostí

5) poplatek ze vstupného - obec bude moci vybírat poplatek ze vstup-
ného ve výši až 30% vybraného vstupného z kul-
turních, sportovních i prodejních akcí. Zde bude
zřejmě nutné diferencovat podle účelu akce, zej-
ména z hlediska veřejné prospěšnosti, lidových
tradic, pořadatele akce apod.

6) poplatek z ubytovací kapacity - poplatek by měl činitza každé lůžko
a den 2,-Kčs, a to bez ohledu na využití kapaci-
ty. Týká se rekreačních a vzdělávacích ubytova-
cích zařízení na úzeí obce

7) dislokační poplatek - platí se za umístění kanceláří, provozoven,
skladů a dalších zařízení, sloužících k podni-
katelské činnosti v územním obvodu obce. Fyzic-
ké osoby budou na prvních pět let od tohoto po-
platku osvobozeny. Sazba poplatku činí až 10%
ročně z částky rovnající se úhradě za užívání
prostor, což znamená, že v situaci naší obce,
která má širokou průmyslovou základnu, může být
hromádka vybraných dislokačních poplatků slušně
veliká
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8) poplatek z prodeje alkoholických a tabákových výrobků - platí
všechny fyzické a právnické osoby provozující
restaurační, kavárenské, ubytovací nebo jiné
pohostinské služby v obci. Sazba poplatků může
činit až 10% z obratu (prodejní ceny) těchto
výrobků ročně

9) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem - zde bude zá-
ležet na rozhodnutí pražského zastupitelstva
(může např. dojít v Praze k obnově tzv. akcízu).
Představa naší obce, resp. jejich radních, je,
že poplatek bude nekompromisně vybírán za průjezd
nákladních vozidel naší obcí. Sazba poplatku,
který budeme moci stanovit např. pro hornopočer-
nické podniky paušálně, činí až 20,-Kčs za den

Všechny podniky, podnikatele i ostatní občany budeme o podrobnos-
tech co nejdříve informovat obvyklým způsobem.

Ivan L i š k a
starosta

ŽIVOT S PRACHEM
Život obyvatel Horních

Počernic,tak jako každého sídla
lidské komunity, ovlivňuje
vnější okolí a často svůj život
značnou měrou ovlivňují sami
obyvatelé obce. Připomeňme si
na tomto místě jednu dávno
známou okolnost, která ovliv-
ňuje a formuje život obyvatel
Horních Počernic. Je to malá
vzdálenost od hlavního města.
Snad nejcitelněji se tato sku-
tečnost "podepsala" na kultur-
ním životě obyvatel Horních
Počernic. Vzpomeňme,jak každá
kulturní akce se v Počernicích
rodila a stále rodí těžko a s jakým "zájmem" obyvatel jsou tyto pod-
niky navštěvovány. Jak jsme nechali zchátrat sály, takže je v Počer-
nicích nemožné uspořádat například ples nebo jiné setkání v prostředí
odpovídajícím konci 20.století. Toto je však pouze část života, kterou
nazýváme kultura.

Kultura je ale také okolí, ve kterém žijeme. Vždyť většina z nás
se snaží vytvořit si kulturní prostředí ve svém bytě nebo domku a ne-
lituje materiálu,času a peněz, aby uspořádání věcí, které nás obklo-
pují, bylo hezké a věci nám zpříjemňovaly život. S tím úzce souvisí
i životní styl. Málokdo by byl ochoten se vrátit ke středověkému způ-
sobu života. Podívejme se však, zdali se často nechováme jako ve stře-
dověku. Projděte se občas po ulicích Horních Počernic a pozorně se dí-
vejte. Na mnoha místech spatříte upravenou zahrádku u rodinného
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domku, ale tam, kde by měl být
čistý a také upravený chodník,
je již podle vzhledu několik
měsíců hromada písku, případně
zbytky stavebního materiálu,
které by majiteli zahradu jaksi
nezkreslily. Zjistíte, že pro-
story mezi panelovými domy na
tom nejsou o moc lépe, že vy-
asfaltované ulice neviděly
koště, natož zametací vůz od
svého vzniku (jak to příslušné
orgány slibovaly např., když
vykácely lipovou alej v Ná-
chodské ulici). A tak, kudy
chodíme, šlapeme v^prachu a za
mokra v blátě. Že prašnost
v Horních Počernicích není jen
prázdný pojem, vám potvrdí
maminky v čekárnách dětských
lékařek nebo pohled na vodu po
vyprání vašich záclon.
Začněme se konečně chovat jako

kulturní lidé na konci 20.sto-
letí a ne jako jeskynní člověk,
kterému končil svět u otvoru
jeskyně. Pro snížení prašnosti
v naší obci lze vykonat mnohé.
Nespoléhejme se, že za nás vše
vyřeší pouze místní zastupitel-
stvo. Poslanecký sbor vámjistě
nebude bránit v pravidelném
úklidu nejen vašeho chodníku,
ale i dalšího okolí. Ve spolu-
práci se zastupitelstvem jistě

pomůžete zatravňovat a potom opatrovat obecní plochy, případně vysazo-
vat nové stromy a keře (vzpomeňme si, kdy naposledy byla v Počernicích
vysazena stromová alej?). Společně se svými zvolenými zástupci pak
oprávněně můžete požadovat, aby místní orgány.zajišťovaly pravidelný
úklid ulic, postupně snižovaly počet ulic s nezpevněným povrchem,
neprodleně likvidovaly následky stavební činnosti, atd. a ty nepolep-
šitelné podle příslušných vyhlášek pokutovaly. Jsem přesvědčen, že
obyvatelé přispějí ke snížení prašnosti, ať jsou obyvatelé Chval nebo
jiných částí, že podniky sídlící na území obce budou spolupracovat.
Vždyť se to týká také jejich zaměstnanců.

Začněme každý u svého prahu, ale neskončeme u něj! Potom zlepšení
životního prostředí nebudou jen prázdná slova. Potom nás úpravné ves-
nice a městečka ležící směrem zapadajícího Slunce nebudou tak neuvěři-
telně fascinovat a naše děti budou zdravější!

V.Havlíček

foto J.Girl
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TAIZEPouť důvěry na Zemi

Od 28.12.1990 do 2.1.1991 zorganizovala komunita bratří z Taize
Evropské setkání mladých, které po maďarské Pécsia polské Vratislavi,
potřetí proběhlo ve východoevropské zemi v Praze. Smyslem této "pouti
důvěry na Zemi" bylo pomoci mladým, aby usilovali o důvěru mezi lidmi,
vytvářeli jedno společenství a přemýšleli o tom, jak u sebe začít
budovat Evropu míru, smíření a svobody. Bratr Roger na otázku, proč
mladí ted v zirně přijeli do Prahy, odpovídá: "Přišli, aby si u zdrojů
víry prohloubili vnitřní život s Ježíšem Kristem".

V roce 1940 přišel bratr Roger do- chudé burgundské vesničky
Taize, kde dva roky žil. V roce 1944 po osvobození se bratr Roger
vrátil do Taize a založil komunitu. V roce 1949 jich už bylo sedm.
Tato komunita začala zapouštět kořeny. Katoličtí bratří do ní mohli
vstupovat od roku 1969.Dnes v ní žije 90 bratří, katolíci i evangelíci
z 20 zemí. Společenství pro sebe nepřijímá žádné dary ani dědictví. Na
své životní potřeby získávají prostředky výlučně svojí prací.

Během roku přijíždějí mladí lidé různých vyznání z celého světa
na ekumenické setkání do Taize. V roce 1982 v Libanonu bratr Roger
navrhuje mladým lidem, aby se vydali na pouť důvěry na Zemi. Tato pouť
se od té doby organizuje v různých zemích, aby se všichni stali nosi-
teli smíření v církvi a důvěry na zemi.

V září loňského roku přijeli bratří do Prahy, aby připravili toto
setkání v Praze. Přihlásilo se 80 tisíc zájemců z různých států. Za-
čalo shánění ubytovacích kapacit. Původně se počítalo s ubytováním
v soukromí, ale při rekordním počtu mladých, kteří se chtěli zúčastnit
setkání v Praze, museli být mladí poutníci ubytováni i ve školách.

Přijetí poutníků v naší obci připravovali věřící všech křesťans-
kých vyznání společně. Byla dohodnuta organizace a když během pátku
28.12.90 začali mladí "taizisté" přijíždět do Horních Počernic, bylo
1200 účastníků z Francie, Itálie, Japonska, Maďarska, Polska a Švédska
rozděleno k ubytování do pěti škol, tělocvičny a do rodin. Obětavě .
a nezištně se naši spoluobčané postarali, aby se mladí poutníci u nás
cítili dobře. Mnozí se zřekli pobytu na horách, vlastního pohodlí
a nabídli ubytování a pohostinství poutníkům. Zvlášť musíme ocenit
přístup naší mládeže, jejich obětavost a jak pochopili smysl ceJ_é
akce. Jednoznačně se všichni shodli při hodnocení, že to byl nejkrás-
nější konec roku, jaký kdy zažili. Bylo navázáno mnoho nových přátels-
,tví v duchu ekumenismu, lásky a důvěry. I přes rozdílnost jazyků jsme
si všichni rozuměli. Spojovala nás víra v Boha a touha po usmíření,
lásce a životě v míru. Pouť důvěry přinesla také poznání, že i v naší
obci žije mnoho obětavých lidí, kteří nezištně dovedou podat bližnímu
pomocnou ruku a rozdělit se o své málo. Pomohla k změně myšlení lidí,
pochopení potřeb bližního a pochopení slova důvěra.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na průběhu setkání a přispěli k jeho zdárnému průběhu.

J . W á g n e r
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NAD BUDOUCNOSTÍ DOMOVA DĚTÍ
Domov dětí Horní Počernice-Chvaly byl založen v r.1908 spolkem "Křes-
ťanská služba" Žižkov - dnes církev bratrská. Od té doby, i přes poli-
tické změny posledních 45 let, sloužil areál původnímu účelu - výchově
dětí, které z různých důvodů nemohly žít ve vlastní rodině.

Je zajímavé, jak prozřetelně vzhledem ke svému účelu je DD situo-
ván. Hlavně v dnešní době vystupují výrazně do popředí přednosti umís-
tění. Jsme dostatečně blízko velkého centra, takže jsou v dostupu
všechny potřebné služby - škola, zdravotnická zařízení, soc.služby,
kultura, apod. Poklidné prostředí, velká zahrada však zase nabízí
přednosti venkova. Důležité jsou pro nás také vztahy s místními obyva-
teli. Vzhledem k tomu, že ti mladší ani nevědí, že tady DD je, máme
pocit, že si na nás za ty roky tady natolik zvykli, že jsme považováni
spíš za větší rodinu, než za ústav. Naopak, v loňském roce jsme navá-
zali na tradice a obnovili jsme kontakty s místními členy Církve bra-
trské, hlavně jejich mládeží, a koncem roku jsme na společném sezení
vyjádřili oboustrannou spokojenost. Dokonce jeden jejich mladý člen
bude u nás vykonávat náhradní civilní službu. Také máme výborné zkuše-
nosti v jednáních s MÚ, hlavně s panem starostou, a s místními škola-
mi .

V současnosti je u nás 30 dětí ve věku 4 - 1 8 let, což je opti-
mální počet - 3 skupiny po 10 dětech. Většina našich dětí není tzv.
právně volná, t.zn. nemůže nebo nemohla přejít do náhradní rodiny
(adopce,pěst.péče), protože alespoň jeden z rodičů žije a alespoň
minimálně se snaží o děti pečovat. V mnoha případech tomu brání závaž-
né onemocnění rodiče,nebo vleklé soudní spory o svěření dítěte do péče
schopnějšího rodiče či pěstouna s následnými potížemi v sociální adap-
taci dětí.

Právě z těchto důvodů je orientována výchova v našem zařízení na
suplování těch funkcí, ve kterých rodina selhala, snažíme se děti vést
k normálnímu způsobu života tak, aby ony samy byly schopnějšími rodi-
či, než ti jejich, aby získali kvalifikaci pro výkon svého povolání,
naučili se hospodařit, získali základní dovednosti pro provoz domác-
nosti .

Styku s biologickými rodiči nebráníme a tam, kde je ze strany
rodiče zájem, jej naopak podporujeme. Přesto zejména v poslední době
se našim dětem tady líbí, nejsou závažnější stížnosti ze školy, děti,
které ukončily u nás pobyt, se k nám rády a často vracejí na návštěvu.
Často jsou u nás na návštěvě kamarádi našich dětí z obce a tuto otev-
řenost okolí chceme i nadále podporovat.

Problémem je budova DD, která je stará, zchátralá, se spoustou
závažných problémů, které bude třeba odstranit. Na druhé straně nabízí
jistou romantiku a intimitu svými podkrovními útulnými pokojíčky. Také
úroveň zařízení a řešení běžných potíží s provozem budovy odpovídá
poměrům v běžném životě. Zjistili jsme, že asistencí při různých opra-
vách se děti učí zvládat i havarijní životní situace a učňové zedníci
a instalatéři velmi iniciativně pomáhali "strejdům" při zavádění teplé
vody, protože se u nich hodně naučili a získali profesionální jistotu.
To samé lze říci o provozování našeho malého hospodářství - péče
o zvířata se ukazuje i jako určitý způsob terapie a hodně dětí změnilo
své chování právě pod vlivem svých "zootechnických povinností". Je
pochopitelné, že takový provoz klade velké nároky na personál zaříze-
ní, vyžaduje od našich zaměstnanců jistý stupeň zralosti a osobní
odpovědnosti a životních zkušeností. Nelze také klást dělící čáru mezi
vychovatele a tzv. provozní zaměstnance, protože v mnoha situacích
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hlásí se sportovní klub XAVEROV
Vážení sportovní přátelé,

využíváme této příležitosti, abychom, nejen Vás, ale celou počer-
nickou veřejnost informovali o činnosti našeho klubu, o tom, jak se
klub bude v nejbližším období rozvíjet a jaké jsou jeho plány do bu-
doucna .

Ve sportovní veřejnosti celé republiky je dostatečně známo, že
první mužstvo našeho SK je jediným zástupcem Prahy v I.národní lize
kopané. Tento nesporný úspěch svědčící o cílevědomé práci v minulých
letech by však neměl zakrývat ostatní výsledky, které jsou jistě ne-
méně zajímavé a možná z pohledu Horních Počernic ještě zajímavější.

Náš klub v současné době sdružuje téměř 400 členů, z nichž je
necelých 200 ve věku do osmnácti let. 0 tuto mládež se prakticky
každodenně stará víc než dvacet kvalifikovaných trenérů a funkcionářů.
Máme za to, že náš význam je v tomto směru v Horních Počernicích neza-
stupitelný. S povděkem kvitujeme, že stejný názor má i Místní zastu-
pitelstvo Horních Počernic, které nám některými konkrétními kroky dává
najevo podporu v naší práci.

V oblasti vedlejšího hospodářství fungují v našem klubu dvě res-
taurace, autokemp a koupaliště. Zvláště restaurace Xaverclub a koupa-
liště mají pro Horní Počernice veliký význam. Restaurace nabízí své
prostory pro společenské události i schůzovní činnost nejrůznějším
organizacím, spolkům i soukromníkům. Má velmi dobrou kulturní úroveň,
máme za to, že v Horních Počernicích asi nejlepší. Koupaliště je potom
prakticky jediným zařízením tohoto druhu ve městě.

Náš SK vznikl na valné hromadě členů v polovině loňského roku
zánikem bývalé TO DP Xaverov. Zároveň zde byl zvolen nový výbor, jehož
členy jsou pánové Ing.Zdeněk Víšek, Antonín Januška, Miroslav Srb,
Vlastimil Pavlík, Jaroslav Jenšík, Vítězslav Lukeš a Antonín Fukal.
Pan Srb krátce po svém zvolení ze zdravotních důvodů z výboru odstou-
pil. Výbor je tedy šestičlenný s právem předsedy, kterým byl zvolen
Ing.Víšek, rozhodnout při rovnosti hlasů. Klub je řádně zaregistrován,
má své stanovy, jasné jsou povinnosti členů i jejich práva.

9

vychovává svým přístupem k dětem i k práci zrovna tak údržbář, uklí-
zečka či kuchařka jako kvalifikovaný vychovatel.

V současné době probíhá řízení kolem navrácení majetku původnímu
majiteli. Vzhledem k vyjádření představitelů církve bratrské to však
nic nemění na orientaci našeho areálu na charitativní činnost, pro
kterou byl svými zakladateli určen, naopak se zřejmě bude uvažovat
o jejím rozšíření. Nezbývá tedy, než si přát, aby obec.Horní Počernice
měla nadále tak velké pochopení pro své bližní v nesnázích, aby naše
.děti byly i nadále brány jako ty ostatní (což v mnoha jiných obcích
neplatí) - jako své, aby majitel a vedení obce pomohli překlenout
potíže se stavem budovy a aby se nám společně povedlo vytvořit pro
děti se závažnými soc.obtížemi skutečně dobré mimorodinné náhradní
prostředí a tím vlastně naplnit program zakladatelů DD a všech občanů
se vztahem k ohroženým dětem.

•

•

Ludmila Kaszturová



Hlavním problémem, před kterým nový výbor stojí, je ekonomická
situace klubu. S odbouráním státních dotací se náš klub rázem ocitl ve
velice složité finanční situaci. Řešit tyto problémy musíme zefektiv-
něním činnosti našich zařízení, větší hospodárností a hledáním nových
cest pro finanční zisk. Využíváme této příležitosti a vyzýváme všechny
organizace, soukromé podnikatele i živnostníky: využijte inzerce v Xa-
verováčku, který je vydáván ke každému ligovému zápasu A mužstva,
využijte k laciné a účinné reklamě plochy našeho stadionu. 0 podmín-
kách reklamy jsme připraveni kdykoliv jednat v sekretariátu našeho
klubu, nebo přímo u Vás.

Na závěr našeho příspěvku chceme přesvědčit všechny naše členy
a příznivce, že se v Hornopočernickém zpravodaji neozýváme naposledy
a zároveň Vás všechny srdečně zveme:

Přijďte povzbudit své mužstvo SK Xaverov - jediného zástupce Prahy
v I.ČNFL! ! ! !

A.Fukal

společenská kronika

Neptej se na to, má milá,
proč se mi hlava sklonila
a proč tak mnoho na čelo
se vrásek smutných naselo.

Úryvek z básně Emanuela Miřiovského

Významná životní jubilea, která oslaví v měsíci únoru 1991

j u b i l a n t i

80 let

Rydvanová Růžena, bří Veverků 1564 6.2.1911
Kopáčová Božena, Náchodská 709 11.2.1911
Janů Anna, Bártlova 46 26.2.1911

81 let

Starosta Václav, Ve žlíbku 2310 18.2.1910
Manych Jaroslav, Třebešovská 418 20.2.1910
Kožíšek Josef, Běchorská 1789 23.2.1910
Josefus František, Březovická 1352 27.2.1910

82 let

Rodinová Anna, Třebešovská 17 10.1.1909
Krysmanová Marie, Náchodská 1680 10.2.1909
Březinová Anežka, Domkovská 2113 24.2.1909
Amcirková Ludmila,Studnická 2122 28.2.1909

1O



83 let

Slanec František, Šplechnerova 853 5.2.1908
Hepová Marie, Lukavecká 436 7.2.1908
Špetková Anežka, Slatiňanská 947 9.2.1908
Vojtíšek Josef, Prachovská 1441 11.2.1908
Čeplová Marie, Vysokovská 1280 15.2.1908

85 let

Škarda Josef, Libošovická 1705 3.2.1906
Koubová Anežka, Vysokovská 1337 18.2.1906

Richtr Jaroslav, Bšchorská 1844 20.2.1906

86 let

Vojáčkova Antonie, Šanovská 1600 1.2.1905

90 let

Doležalová Anna, Třebešovská 194 24.2.1901

93 let

Kosinová Josefa, Lhotská 1103 5.2.1898

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

Sbor pro občanské záležitosti

zpravodaj - zpravodaj - zpravodaj

U P O Z O R N Ě N Í P R O V Š E C H N Y P O D N I K A J Í C Í
o s o b y i o r g a n i z a c e na území H o r n í c h P o č e r n i c

Místní úřad v Horních Počernicích upozorňuje všechny podnikatele,
jak soukromé, tak i právnické osoby (podniky, akciové společnosti
apod.), že ve smyslu Zákona č. 418/1990 Sb. České národní rady
"O hlavním městě Praze", 8, odst. 1, písm. g, u d ě l u j e městská
část Horní Počernice prostřednictvím místního úřadu souhlas k umístění
provozovny nebo její části na svém území.

Proto žádáme všechny právnické a fyzické osoby, které za účelem
podnikání již umístily na území Horních Počernic své provozovny nebo
jejich části, aby o souhlas místního úřadu požádali dodatečně, a to
nejpozději do 28.února 1991. Právnické a fyzické osoby, které teprve
své provozovny na území obce hodlají zřídit, musejí požádat místní
úřad předem. Za povolení se účtuje správní poplatek ve výši 50,-Kčs
podle zákona o správních poplatcích.

Za nedodržení této povinnosti může městská část uložit právnické
osobě i soukromému podnikateli pokutu do 100.000,-Kčs podle 18 Zá-
kona o hlavním městě Praze.
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ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ
Ordinační hodiny obvodních lékařů

Obvodní zdrav.středisko H.Počernice, Náchodská 380

MUDr.

MUDr.

Pochman

Železná

Po
Út
St
Čt
Pá

Po

8 -
8 -

13 -
8 -
8 -

7.30

13
13
17
13
13

hod

12

tel. 86 71 62

LPK 10 - 11 hod

Ut 7,30 - 12
St 7,30 - 12
Čt 11 - 16
Pá 7,30 - 12

LPK 11 -13,30 hod

Obvodní zdrav.středisko H.Počernice, Lhotská 2072 tel. 86 05 09

MUDr. Švandová

MUDr. Vobecká

Po 12 - 16 hod
Út 7,30 - 12
St 7,30 - 12
Čt 7,30 - 12
Pá 7,30 - 12

Po 7,30 - 12 hod
Út 12 - 16,30
St 7,30 - 12
Čt 7,30 - 12
Pá 7,30 - 12

LPK „13 - 14,30 hod

LPK 7,30 - 9 hod

Od 13 hod akutní případy ošetří lék. služba první pomoci H.Počernice,
Lhotská 2072, tel. 86 07 92

Ordinační hodiny dětských lékařů

Obvodní dětské zdrav.st
tel. 86 07 90

MUDr. Červená Po
Út
St

Čt
Pá

MUDr. Chaloupková
Po
Ut

•
Čt
Pá

ředisko

13
8
8
10
13
8
13

8
10
13
8
13
13
8

H.

15
10
10
12
15
11
15

11
12
15
10
15
15
11

-

Počernice , Lhotská 2072
-

hod
,30
poradna

jen pro
,30

hod
poradna

jen pro

pro zdravé

zvané škol

1

pro zdravé

zvané škol

děti
•

. děti

děti

děti



Obvodní dětské zdrav.středisko H.Počernice, Náchodská 380
tel. 86 70 74

MUDr. Blažková Po 8 - 11 hod
Út, 8 - 1 0

10,30 - 12,30 poradna pro zdravé kojence
St 13 - 15
Čt 8 - 10

10,30 -12 poradna pro zdravé kojence
Pá 8 - 11

Od 16 hod - 7 hod. ošetří akutní případy lék.služba první pomoci
Praha 9, Prosek, Lovosická 440, tel. 88 15 17

Ordinační hodiny zubních lékařů v Horních Počernicích, Lhotská 2072

MUDr. Bukolská

MUDr. Vajzrová

MUDr. Geráková

Po 6,45
Út 8
St 6,45
Čt 6,45
Pá 6,45

Po
Út
St
Čt
Pá

Po
Út
St
Čt
Pá

7,15
7,15
8,15
7,15
7,15

8,15
6,45
6,45
8,15
6,45

14,15 hod
16,45
13,45
14,15
12

14,45 hod
14,45
17,15
14,45
12

17,15
13,15
13,15
17,15
12

hod

tel. 86 07 94

tel. 86 05 10

tel. 86 05 10

Dětská zubní ordinace, H.Počernice, Náchodská 380, tel. 86 45 52

MUDr. Paneš Po 8 - 11,30 13,30^ - 16,30 hod
Út 8 - 12 ordinace ZŠ Ratibořická
St 8 - 11,30 ordinace ZŠ Chodovická

13,30-16,30 zdrav.středisko Náchodská
Čt 8 - 13 hod ordinace v ZŠ Chodovická
Pá 8 - 13 hod ordinace v ZŠ Chodovická

Ordinační hodiny ženského oddělení v H.Počernicích, Lhotská 2072,

MUDr. Rosecká

tel. 86 07 96

Po 7,30 - 8,30 hod odběry, injekce,akutní
případy (krvácení, teploty)

8,30 - 12,30 gynekologie,objednané prevence
13 - 15 gynekologie,objednané prevence
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Út 7,30 - 8,30 odběry, injekce, akutní případy
8,30 - 12,30 gynekologie,objednané prevence
13 - 16,30 gynekologie+objednané prevence

St 7,30 - 8 odběry, injekce
8 - 12,30 poradna pro objednané těhotné
13 - 15 poradna pro zvané těhotné

Čt 7,30 - 8,30 odběry, injekce, akutní případy
8,30 -12,30 gynekologie,objednané prevence
13 - 15 gynekologie,prev.dle pozvání

Pá 7,30 - 8,30 odběry, injekce, akutní případy
8,30 - 12,30 gynekologie,objednané prevence
13 - 14 lékařská posudková komise

Příjem nemocných končí vždy 30 min. před koncem ordinační doby.

Ordinační hodiny ušního, nosního a krčního oddělení,
H.Počernice, Lipí 1244, tel. 86 75 87

Ordinace lx týdně vždy v úterý 7,30 - 12 hod.

Oční oddělení v H.Počernicích, Lipí 1244
t.č. v adaptaci

Redakce HPZ se omlouvá čtenářům za chybně uvedený údaj v minulém čísle
v rubrice Zpravodaj - Pomníček na "Baroňáku". Správné znění je
ohledně pomníčku "padlých za první světové války". K omylu došlo při
přepisu pro tisk.

Ženy, přijďte se mezi nás protáhnout, rozhýbat a shodit přebytečná
kila do Chvalkovické tělocvičny vždy ve středu v 19 hodin.

TJ SOKOL Horní Počernice zve své členy a příznivce na

VALNOU HROMADU,

která se koná ve středu 20.března 1991 od 19 hodin.
Na programu bude mimo jiné otázka dalšíhobytí SOKOLA - zda přejde

TO pod Československou obec sokolskou nebo zůstane v bývalé struktuře
Českého svazu tělesné výchovy.

Dne 15. února 1991 pořádají přátelé základní školy Chodovická
P L E S

v restauraci Na vodárně. K tanci i poslechu hraje sextet Oty Slabého.
Srdečně Vás zveme.
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Příjem soukromé inzerce v KS "Domeček", Votuzská 322 každé pondělí od
9.00 do 16.30 hod., v další dny pouze po tlf.domluvě (86 36 26).
Soukromá inzerce se platí při podávání inzerátu 50,-Kčs za řádek (cca
70 úhozů).
Inzerce pro podniky a závody na písemnou objednávku s uvedením bankov-
ního spojení nebo čísla účtu u Státní spořitelny. Cena za řádek činí
70,-Kčs + 100,-Kčs za znak podniku.
Redakční uzávěrka je vždy do 20. dne předchozího měsíce (např. in-
zeráty do březnového čísla můžete podávat do 20.února).

Osvětová beseda Místního úřadu v Praze-Horních Počernicích, Votuzská
322, tel. 86 36 26

NABÍZÍ PRONÁJEM SÁLU V KS "DOMEČEK"

v dopoledních i odpoledních hodinách ke konání školení, schůzí, kursů
pro zaměstnance a jiných podobných akcí.
Kapacita sálu 100 osob, pronájem činí 85,-Kčs za 1 hodinu, o sobotách
a nedělích 50% příplatek.
Termíny a další informace na výše uvedené adrese.

N a b í z í m

služby malířské (pokojů), hlavně však větší zařízení, např. školy,
kanceláře, Domovy důchodců, sály, pohost.zařízení, ubytovny.
Vlastním povolení k činnosti v tomto oboru.

tel. 82 17 214

PRODEJNA TABÁKU "VMK" NA NÁCHODSKÉ ULICI

má v prodeji nejlevnější cigarety v Horních Počernicích a může zásobo-
vat i další prodejce (i s poskytnutím rabatu).

KOMENIUM
Střelečská 1849
Horní Počernice

p ř i j m e od 1.3.91 2 baličky - hr.mzda 2.200 - 2.300,-Kčs
od 1.4.91 3 baličky - hr.mzda 2.200 - 2.300,-Kčs

cenaře - cenařku tř. 10 -12

Zájemkyně se mohou hlásit osobně u ved.provozu nebo na tel. 86 32 51-5
linka 232.
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PAL a.s.
Náchodská 116
Praha 9-Horní Počernice

p ř i j m e : 2 soustružníky
1 brusiče na kulatá
1 nástrojaře
1 manipulačního dělníka s průkazem na vysoko
zdvižný vozík
1 dělníka na mletí materiálu
ženy na obsluhu lisu na plast, hmoty (dvousměnný
provoz

Informace podá osobní odd., tel. 86 72 44-5 linka 03

•
Místní hospodářství MÚ H.Počernice

přijme hrobníka - případně dělníka na kopání hrobů i na kratší úvazek
Informace: p.Píša, tel. 86 70 01 nebo osobně na místním hospodářství

ARMABETON a.s.
závod 08
Bystrá 1720
Praha 9-H.Počernice

p ř i j m e pro pracoviště v Horních Počernicích

zámečníky s praxí pro výrobu ocelových konstrukcí a zámečnických vý-
robků

Informace podají na tel.č. 86 13 41 linka 219
nebo na osobním oddělení linka 252

Pan Rudolf P o u p a zahajuje dnem 1.února 1991 provoz

kovářské dílny ve svém domku v ul.Lhotské č.1101 v Horních Počerni-
cích.
Osobně nebo telefonicky na č. 86 34 33 si můžete objednat veškeré
kovářské práce. Příjem objednávek je ve všední dny od 16 hod., v so-
botu po celý den.

V y m ě n í m 2 1/2 + 1 přízemí, družstevní v Čelákovicích
za podobný event, menší v H.Počernicích

KS "Domeček", Votuzská 322, H.Počernice
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DOMEČEK
Nabídka pořadů na měsíc únor 1991

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

19.út. Jiří Just PŘEDPREMIÉROVÁ DERNIÉRA
J.Just napsal vroce 1982 rozhlasovou hru Klauni
a vlastenci, která byla záhy stažena z vysílání a on
sám byl označen za ideologického diverzanta, který se
nesmí objevit v žádném hromadně sdělovacím prostřed-
ku . "Potřeboval jsem se s tím nějak vyrovnat, pokud
možno po svém, s humorem. S humorem útočným, vedle
kterého by obstála tragika toho všeho, a který by
jiným, šťastně nevědoucím, pootevřel oči. lak vznikla
v roce 1987 Předpremiérová derniéra" - tolik autor,
který hru označuje jako monotragikomedii. Herecké ob-
sazení Václav POSTRÁNECKÝ a Jindřich PAJER pak slibu-
je dobrou zábavu i umělecký zážitek.
Začátek pořadu v 19,30 hod.

21.čt. PALEČEK - JANÍK
Pořad dvou folkových zpěváků, členů divadla Semafor,
nabízí řadu písniček z vlastní autorské dílny,
v nichž s. typickým humorem a poetikou vyprávějí
o svých životních zkušenostech i problémech kolem
sebe. Jejich nové písničky ukazují, že smysl pro
humor neztrácejí v žádném případě.
Začátek pořadu v 19,30 hod.

Dopolední představení pro mateřské a základní školy:

8.pá. Kytice 9,00 a 10,30
20.st. Autoškolka 9,00 a 10,15

Předprodej vstupenek v knihkupectví na Náchodské ulici nebo 1/2 hodiny
před začátkem představení v kulturním středisku.
Možnost objednávek na fakturu.
Změna programu vyhrazena.



I kino OKO
1. pá .
2. so.
3 . ne.

4 . po .
5. út.

8. pá.
9. so.
10.ne.

11.po.
12.út.

15.pá.
16.so .
17.ne.

18.po.
19.út.

22.pá.
23.so.
24.ne.
25.po.
26.út.

Boj o

Něžný

Šerif

oheň

barbar

a mimozemšťan

Montiho čardáš

Úplné

Ve vš]

bezvětří

í nevinnosti

Terminátor

Kan. Mládeži do 15 let nepř

ČR Mládeži do 15 let nepř

It. Mládeži přístupno

SR Mládeži do 15 let nepř

Austr.
Mládeži do 15 let nepř

Fr. Mládeži do 15 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

3. ne. Z devatera pohádek ČR

10.ne. Mahuliena, zlatá panna ČR

17.ne. Maria a Mirabela v Tranzistorii Rum.

24. ne. 0 myších ve staniolu ČR

Začátek představení v 15 hod.

HORNOPOCERNICKY ZPRAVODAJ
vydává MNV a Osvětová beseda v Praze 9, Horní Počernice,
povoleno odborem kultury NVP č.j.Kult./1-606/76
cena výtisku 2,- Kčs1


