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ROZHOVOR S PŘEDSEDOU MNV
IVANEM LIŠKOU

Na místo předsedy NV nastoupil Ivan Liška 15.3.1990. Ve svých 41
letech je jeden z nejmladších "prvních mužů" naší obce. Dvanáct let
pracoval v České státní spořitelně v Praze 1, kde začínal od píky a
postupně se vypracoval až do funkce prokuristy, kterou vykonával dva
roky. Vzhledem k tomu, že odjakživa byl aktivní sportovec i
funkcionář v oblasti sportu, začal pracovat na LJV ČSTV, kde mohl lépe
skloubit zaměstnání se svým životním koníčkem. Od 1. února 1981
pracoval jako tajemník TJ Sokol Horní Počernice.
Jak se v nové funkci cítíte a s čím se nejvíce potýkáte?

Především bych chtěl říci, že tuto funkci považuji za velmi
odpovědnou a také tak k ní přistupuji. Tuto funkci vykonávám v
jakémsi "přechodném období", které bude trvat do voleb, ale v žádném
případě bych tuto dobu nechtěl promarnit. Myslím, že každý den se dá
něco dobrého udělat pro obec, aby to bylo někde znát, i když velké
věci se nemohou změnit naráz. Ale právě drobnou každodenní prací
musíme začít. Mohu říci, že se cítím v této funkci poměrně dobře,
protože jsem na práci zvyklý, a tato práce je zajímavá a opravdu
různorodá. Nejhorší pro mou práci je, že některé věci, o kterých bylo
už dávno rozhodnuto, se nedají změnit. Mám na mysli zvláště problémy
ve výstavbě naší obce. Všichni voláme po zastavení výstavby
panelových domů, ale bohužel je jasné, že další paneláky ještě
vyrostou. To říkám naprosto upřímně. Takové stavby jsou už dávno
odsouhlasené, dokonce i materiálově, jak je tomu například v případě
stavby nového paneláku na sídlišti FMV 1. Samozřejmě, že se tato
panelová výstavba redukuje na minimum, ale zvláště v případech, kdy
má podmiňující vazbu s pomocí ve výstavbě plynofikace nebo dalších
sítí v obci, je to pro nás i výhodné.
Myslím, že mnoho občanů Horních Počernic by se Vás rádo zeptalo na
celkovou výstavbu obce. Je to hodně diskutovaný problém. Je známo, že
všechny peníze určené na výstavbu v obci se neprostavěly. 0 jakou
částku jde a jak s ní hodlá naložit národní výbor?

S výstavbou obce nesouvisí jen to, co lidi bezprostředně zajímá,
tj. bydlení, občanská vybavenost, technická vybavenost, kultura,
sport atd. Je zde i spousta připravených akcí průmyslové výstavby. S
těmi se postupně seznamuji. 0 tom lidé příliš informováni nejsou. Tu
a tam pronikne mezi občany poplašná zpráva, kde se co bude budovat,
kde bude skladiště deloru a kde skládka. Myslím, že v tomto smyslu
obecní politika dříve nefungovala. Kolikrát se naší obci něco vnutilo
a lidé vůbec neměli možnost se k tomu vyjádřit. Dalo by se vše říci
vlastě jednou větou: všechno odstavíme a podrobíme znovu prověrce z
hlediska koncepce atd. Opět podotýkám, že vše má vazbu na naše
požadavky investorům. Pokud neuvolníme prostor pro silné investory,
nemáme šanci si vyřešit náš hlavní problém s kanalizací, a tím je
výstavba hlavních kanalizačních stok. Co se týká neprostavěných
peněz, za rok 1989 nebyl použit finanční objem 2 milionů Kčs, který
byl převeden na fond reserv a rozvoje. Tuto částku má národní výbor
plně k disposici a použije ji právě na takové akce jako jsou stavby
vodovodů a plynovodů.



Jak to vypadá s plynofikací a kanalizací v obci na nejbližší období?
Pokud zůstaneme u koncepce výstavby kanalizace v naší obci, která

počítá s plnou vazbou na hlavní kanalizační stoky, pak nemám co měnit
na vyjádření Ing. Petráka v Hornopočernickém zpravodaji před půl
rokem, že kanalizace bude u nás ukončena za 150 let. Je to obrovská
investice, mluví se o 500 milionech Kčs, a s takovou částkou nemůže
žádná obec ani město najednou počítat. Spíše tedy budeme usilovat o
změnu koncepce s využitím lokálních čistíren odpadních vod, které by
pomohly odkanalizovat určitou oblast. Myslím, že se nám podaří tuto
změnu koncepce prosadit. Chceme stavebním investorům, kteří by měli v
naší obci podnikat, podmínit jejich výstavbu tím, že zesílí stávající
nebo vybudují nové čistírny odpadních vod, případně se budou podílet
na výstavbě hlavních stok. Plynofikace bude pokračovat dál, je
připravený velký počet projektů celkem v hodnotě 35 milionů Kčs.
Budeme se snažit investovat zbylé finanční prostředky do plynofikace,
a tím zvýšíme i její tempo. V minulosti byl s plynofikací spojen i
problém pracovních sil, velkou roli zde hrály hlavně akce Z. Nyní by
tento problém měl odpadnout. Myslím, že stoupne zájem o slušně
placená místa i když s namáhavou prací.
S výstavbou metra vznikly problémy jak zabezpečit dopravu v Horních
Počernicích. 3ak bude řešena?

Ve své funkci jsem přes měsíc a už jsem slyšel 3 alternativy, kam
až metro povede. Snad konečnou alternativou je, že metro bude končit
na Černém Mostě. Na metro budou navazovat místní spoje, v žádném
případě však tramvajové linky, jak se občané obávali. Autobusů nebude
třeba tolik, vzhledem k tomu, že se okruh dopravy zmenší.
Co s ulicí Božanovská? Měla být otevřená v dubnu tohoto roku a opět
tudy měla vést linka 222. Bylo by snad na čase vrátit vše do
původního stavu!

Tato komunikace je problémová tím spíše, že je klíčová.
Samozřejmě s tím souvisí i to, že Khodlovou ulicí projíždí o
polovinu více autobusů než je normální. Znovuzprovoznění se prodlouží
z důvodu překopů, které ještě chybí. Plyn je po celé komunikaci
zaveden. Tak jsem byl informován v posledních dnech. Tato akce je
finančně zajištěna a mohu slíbit, že zprovoznění Božanovské ulice
nebude již dlouho trvat.
S dopravou v naší obci úzce souvisí problém úklidu silnic. Podle
dodaných zpráv OF jsou Horní Počernice snad nejprašnější obcí v
Praze, dokonce se o nich mluví i v relaci celé republiky. Jak hodlá
NV řešit tento problém a to hlavně na trasách linkových autobusů?

V prvé řadě musím v odpovědi oddělit komunikace spravované
Pražskými komunÍK3cemi od komunikací spravovaných námi. Toto dvojí
spravování je ale hlavním problémem. Jestli máme spravovat tuto obec,
tak se vším všudy. Ulice Náchodská, Božanovská a Ve žlíbku jsou ve
správě města a jejich stav je oprávněně námi i občany kritizován.
Situace se zlepší po vybudování nájezdního bloku od Dolních Počernic,
a to hlavně v ulici Ve žlíbku. Co se čistoty ulic pod naší správou,
chtěl jsem získat finanční prostředky k nákupu vlastního čistícího
stroje, ale ty nám nebyly poskytnuty. Mám ale slíbený odprodej
funkčního staršího vozu. Ten bude pravidelně všechny ulice čistit.
Na Křovinově náměstí se staví agitační středisko, mluví se i o klubu
mládeže

Ano, staví se zde služby, mateřská školka, která je přístavbou
staré mateřské školky. Mě osobně se tato přístavba vůbec nelíbí, ale
na tom se dá už těžko něco měnit. Těsně v sousedství sídliště
Vojenských staveb se renovují staré budovy, kde bude agitační
středisko, které bude přístupno všem společenským a zájmovým
organizacím.
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Horní Počernice zoufale volají po opravdové obchodní síti. Co se v
této oblasti bude podnikat? Jak dopadne výstavba nákupního střediska
v Běluňské ulici, jehož střecha je trnem v oku každému rozumně
uvažujícímu občanu?

Nákupní středisko v Běluňské ulici má být předáno stavebním
podnikem k vnitřnímu vybavení v nejbližší době a to nejpozději do
1.7.1990. Předpoklad otevření prodejen je tedy až od 1.9.1990. Tento
termín je podle mého názoru třeba dodržet, pokud chceme kolaudovat
byty v novém sídlišti. Pokud se týká rozšíření obchodní sítě v obci,
dáváme prostor soukromým podnikatelům.
Bývalý kulturní dům u Čelikovských nechá NV úplně spadnout, nebo jej
vyzužije ke zvýšení kulturnosti obce?

. K u l t u r n í dům u Č e l i k o v s k ý c h je o p r a v d u o s t u d a o b c e .
Provozovatelem je již 40 let RaJ Praha 9, který jej pouze používal do
doby, pokud mu to podmínky dovolily, aniž by se o stav objektu řádně
staral. Když RaJ nemohl již dále např. užívat společenský sál-
vzhledem k zanedbanému stavu, udělal z něj sklad. Po dlouhých
průtazích tento objekt koupil Státní statek Konice, který počítá s
ve l k o u rekonstrukcí. Zrenovovaný objekt by zvýšil ubytovací,
stravovací a kulturní pcdmínky obce. Vzniká ovšem otázka, zda se
nepřihlásí o tento objekt bývalý majitel nebo spíše jeho potomci a
bude-li mít pak tento původní majitel peníze na rekonstrukci.
Blíží se volby. Jak je budeme organizovat v naší obci?
Myslím, že málokdo zná svůj volební obvod

Pokud chceme, aby byly demokratické, musíme se o práci okolo
voleb demokraticky rozdělit. To je záležitostí mnoha lidí z různých
politických stran. NV zajišťuje organizaci voleb: tzn. zajištění
volebních místností, zpracování volebních seznamů, sestavení
volebních komisí atd. Každá strana musí sama obcházet své voliče a
zkonkretizovat svou náplň. V této souvislosti bych rád upozornil
všechny politické strany na možnost rozhlasového vysílání.Po téměř
dvouleté pauze jsme zprovoznili místní rozhlas a je plně k disposici.
Jak se Vám pracuje se starým aparátem?

V prvé řadě se stávající aparát skládá převážně z žen matek, což
má za důsledek velkou nemocnost a prakticky zaskakuje jeden pracovník
za druhého a není možno za jeden měsíc posoudit, jak kdo pracuje. Za
druhé, při předpokladu legislativních změn národních výborů, by
současné obsazení NV nezvládlo tuto novou situaci, i přes to, že jsou
to pracovníci zkušení a nemám důvod být s nimi nespokojen. V budoucnu
bude NV přímo podřízen pražské radnici a bude mít větší pravomoc
např. v bytové, školské, kulturní a finanční oblasti. Zajímavá bude
jistě i oblast podnikatelská a daňová.
A Vaše osobní vzznání v této době v naší obci?

Chtěl bych říci, že doba nás nutí, abychom se k sobě chovali
slušně, byli k sobě ohleduplní a abychom se nějak semkli a využili
nových podmínek tak, aby se nás ty dobré věci co nejvíce dotkly. Ale
bohužel vidím okolo sebe spoustu špatností, takových sobeckých zájmů.
Mnozí z nás těmto špatným věcem pouze nečinně přihlížejí. Nadávání
nestačí, je třeba, aby se každý svým postojem snažil něco zlepšit.
Myslím, že Vy se snažíte. Děkuji za rozhovor.

18.4.1990 /HŠ/
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PŘEHLED KOMISÍ MNV
Komise finanční a plánovací

poslanci: Jan Girl, Ing. František Jelínek, Ing. Otakar Nigrin,
Jiřina Imramovská, členové: Marie Báčková, Hana Šebestová

Komise místního a bytového hospodářství

poslanci: Jan VJágner, Antonín Krimina, Hana Bezchlebová, Yvona
Kosařová, členové: Jana Spurná, Miloslav Kapeš, Ing. Vladimír Čuprnov

Komise dopravy

poslanci: Ing. Ota Petrák, Milan Hellinger, Jaroslav Fojt, členové:
Antonín Wegrecki

Komise obchodu a služeb

p o s l a n c i : I n g . J i ř í P a v l í k , I n g . J a n a B a b u s k á , I n g . J a r o m í r a
D v o ř á k o v á , I n g . I v a n V l a s á k , O l d ř i c h N o v o t n ý , J i ř i n a K o p e c k á ,
č l e n o v é : J a r o s l a v K ř í ž , J a n a S p u r n á , J i ř í H o d r , H r u b o ň o v á

Komise výstavby

poslanci: Jiří Červenka, Jiří Kouba, Karel Šedivý, Pavel Klement,
Růžena Hurychová, Ing. Stanislav Vaniš, členové: Jiří Konrád,
Vladimír Ságner, Helena Bartošová, Jaroslav Turna, Vébr, aktivisté:
Josef Zajíček

Komise zemědělství, vodního a lesního hospodářství

poslanci: Ing. Hubert Antes, Ladislav Patrovský, Eva Olivová, Tomáš
Kádner, Jan Moravec, členové: doc.Ing. Josef Vlk, CSc, RNDr. Emil
Jelínek, CSc, Jaromír Soukup, Eva Hartmanová, aktivisté: Oldřich
Vejnar, Bohumil Poštolka, Antonín Karoch, Čeněk Smejkal, Ladislav
Vaněk, Vítězslav Kocourek, Mirko Matějček, Václav Kosař, Petr Uzel

Komise kultury

poslanci: Hynek Ciboch, Petr Obalil, RNDr. Květoslav Vlk, Magdalena
Voráčková, členové: Hana Čížková, Věra Léblová, Ladislav Novotný,
Lenka Pištěková, aktivisté: Dana Opatrná, Daniel Stoklasa, Josef
Groegr

Komise školství

poslanci: Ing.Jaromír Podroužek, Lumír Jelínek, Jiří Gasiorek, Josef
Černý, Zora Pokorná, členové: Ladislav Valášek, Miroslava Lepiová,
Ing. Jaroslav Jermář, Miloslava Skudrzyková, aktivisté: Jana Novotná,
Naďa Šedková

Komise sociální a zdravotní

poslanci: Jana Němcová, Leon Turoň, JUDr. Milada Konečná, Renata
Koníčková, Jan Brachtl, členové: MUDr. Ivana Vobecká, MUDr. Jarmila



Bukolská, Miroslav Šíma, Stanislava Chaloupková, aktivisté: Blanka
Plechingerová, Ydenka Šimanová, Eva Hermanová

Komise pro ochranu veřejného pořádku

poslanci: Bohuslav Neužil, Jiří Zima, Bohumil Maceška, Alena
Forejtová, Tomáš Jelínek, Bedřich Beneš, členové: Miroslav Kuřátko,
Jaroslav Muller, Taťána Růžičková, Josef Mazáč, Marie Fialová

Komise pro mládež a tělesnou výchovu

poslanci: Ing. Ivan Hladký, Ing. Ivan Silverio, Zdeněk Pištěk, Ivan
Liška, členové: Jana Dudkova, Stanislava Habeová, Ing. Petr Dudek,
aktivisté: Pavel Hovorka, Tomáš Keil, Alexandra Kádnerová

Výbor lidové kontroly

poslanci:
Charvát,
Ing. Miroslav

Ladislav Skuhravý, Věra
Ing. Milena Tkadlecová,

Frouz

Formáčková, Josef Řezáč
členové: Ing.

Ing. Miroslav
aktivisté: Miroslava Dubová, Ing. Pavel

Bartoška,
Mareš

Antonín
Frant išek Š p i l l e r ,

J a r o s l a v Vacek,

NAŠE OMLUVA

Omlouváme se panu p o s l a n c i Janu M o r a v c o v i , v o l e b n í o b v o d č . 43 za
c h y b n ě u v e d e n o u s t r a n i c k o u p ř í s l u š n o s t v p o s l a n e c k é m seznamu v
m i n u l é m č í s l e n a š e h o z p r a v o d a j e . S p r á v n é z n ě n í : J a n M o r a v e c ,
B ě c h o r s k á 5 8 3 , VO č . 4 3 , k o m i s e z e m ě d ě l s k á , b e z p a r t i j n í .

ABY SE NÁM LÉPE DÝCHALO
Toto si zřejmě řekli členové ekologické skupiny koordinačního a

informačního centra OF v Praze 10 a členové OF v Dolních Počernicích
a začali se vážně zabývat problémem probíhající výstavby spalovny
tuhého odpadu v Malešicích.

Bylo zjištěno, že tento projekt o rozpočtu 1 mld. 173 mil. 600
tis. Kčs má závažné technické nedostatky, které by mohly způsobit
následné zhoršení životního prostředí v jeho přilehlých lokalitách.

Stavba spalovny je projekčně, technologicky, organizačně
nepřipravená a ekonomicky nezajištěná. Není řešena se všemi
návaznostmi, které by byly nutné k jejímu uvedení do provozu (svoz
odpadků, odvoz zbytků po spálení, zajištění předtřídění, skládky
popelovin a toxického popílku, toxických zbytků atd.).

Jako největší problém se jeví likvidace škodlivin z plynných
emisí, vznikajících při spalování. Projekt obsahuje pouze dva stupně
čištění, které zamezí úniku prachových částic, těžkých kovů a oxidu
siřičitého, nejsou však schopny zadržet nebezpečné chemické látky
typu PCDF a PCDD, které jsou extrémně toxické a karcinogenní,
ohrožují játra a trvale kontaminují prostředí. K nim co do
nebezpečnosti lze přiřadit i oxidy dusíku /NOx/, které silně dráždí
dýchací ústrojí a mohou způsobit otoky plic.
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Odborná studie (Chemoprojekt, Hutní projekt) hovoří dokonce o
trojnásobném množství emisí, než vyprodukují SCHZ Lovosice. Aby se
zabránilo úniku takovýmto nebezpečným látkám do ovzduší, je nutné do
řetězce čistění emisí zařadit třetí stupeň, který by tyto látky
odstranil, avšak znamenalo by to další značné zvýšení investičních a
provozních nákladů, na které zatím nikdo neuvolnil žádné finance.

Výše uvedená fakta nás nutí zamyslet se nad smysluplností
takovéto stavby, která by mohla vážně ohrozit zdravotní stav
pražského obyvatelstva už tak trvale ohrožovaného jinými velkými
znečišťovateli (např. Barvy a laky, spalovna ČKD, teplárna Malešice,
AVIA Letňany atp.).Zvláště alarmující je pak stále stoupající počet
nádorových onemocnění s posunem do nižších věkových kategorií.

Jelikož bylo prohospodařeno pouze 6% (asi 70 mil. Kčs), bylo
navrženo zástupci OF, aby ONV v Praze 10 od realizace projektu
ustoupil a stavební objekty použil k jiným účelům.

Ivo Pekař

ZA ODPAD-PENÍZE
V době, kdy se slovo "ekologie" skloňuje ve všech pádech a

vyhrožuje se jím či apeluje, chceme na Vás, hornopočernické
obyvatele, apelovat také. Problém likvidace domovního i druhotného
odpadu, je nám všem znám. Blíží se ukončení skládky Chabry a
nedořešená výstavba nové spalovny Malešice nás nutí k zámyšlení, jak
objem vyváženého odpadu snížit.

Jedním ze způsobů, který pomáhá tento problém řešit, byť v malé
míře, je zajisté využívání výkupen Sběrné suroviny.
V Horních Počernicích máme provozovny s touto provozní dobou:
ulice Chvalkovická ulice Třebešovská
Po zavřeno zavřeno
Út 9-12 13-16 8-12,30 13,30-18
St 8-12 13-16 8-12,30 13 -16
Čt 8-12 13-17 8-12,30 13,30-18
Pá 8-12 8-12,30 13 -17
So 8-12 8-12

Jen každá třetí
v měsíci !!!!!!

Ceník:
Papír tříděný(noviny) 1,- Kčs Olovo a slitiny 2,60 Kčs
Papír sběrový 0,60 Hliník a slitiny 2,50 Kčs
Textil 0,60 Baterie suché 3,-
Železo 0,50 Sklo bílé 0,15
Měď, mosaz 4,- Sklo barevné 0,10
Cín a slitiny 10,-



SKLÁDKA DELORU?
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Co je to DELOR? Je nebezpečný? Jaká rizika s sebou nese případné
skladování této látky z ČKD v Horních Počernicích?

Polychlorované bifenyly (PCB) - mnohým z nás při vyslovení
naskakuje husí kůže - je náš strach skutečně oprávněný?

PCB jsou aromatické sloučeniny složené ze dvou benzenových jader
s různým počtem atomů chloru v molekule, teoreticky je možných 209
izomerů, toxických je zhruba 20 - zejména ty s vyšším obsahem chloru.
Jsou to látky vyráběné již od roku 1929. Československé výrobky PCB
nesou název DELOR a podle obsahu chloru se značí DELOR 103, 105, 106.
Vzhledem k tomu, že jde o technické výrobky, jsou tyto přípravky
znečištěné dalšími biologicky účinnými látkami - polychlorovanými
dibenzofurany ap. PCB mají široké uplatnění v průmyslu - jsou obtížně
zápalné, omezeně hořlavé, levné, zabraňují korozi, málo těkají-
proto se využívají jako hydraulické kapaliny, teplosměnná média,
přidávají se do barev ap.

Vzhledem k dlouhodobému používání a značné stabilitě se PCB
vyskytují téměř všude kolem nás. Vysoké koncentrace jsou v
naplaveninách řek, městských odpadních kalech, ale vyskytují se i v
půdě, rostlinách, dešťové vodě a ovzduší. Vysoké obsahy byly
stanoveny v tukové tkáni a krvi lidí a v mateřském mléce a to nejen v
oblastech postižených velkými bifenylovými haváriemi (Japonsko,
Tchaj-wan).

K vlastnímu pronikání PCB do životního prostředí může docházet
především únikem a ztrátou do průmyslových vod a kanalizace, při
dopravě kapalin, špatnou manipulací a neinformovaností osob,které s
nimi přicházejí do styku.

U lidí způsobují PCB změny na játrech, poruchy krevního oběhu,
látkové výměny a jsou podezřelé z karcinogenních účinků. Pro většinu
zvírat jsou rovněž toxické.

V potravinovém řetězci jsou nepříjemné jako třeba smutně proslulé
DDT - tělo je totiž hromadí v tukových tkáních. Vylučování je tak
pomalé, že i při zastavení jejich příjmu bude u kojených dětí
měřitelný obsah PCB ještě za 5 generací. Hlavním zdrojem pro člověka
je potrava, následuje příjem dýchacími cestami a kůží. Nejvíce PCB
sníme v mléce a mléčných výrobcích, mase a to zejména rybím (90%
přípustné denní dávky).

Hospodářská zvířata získávají tyto látky zejména díky rozsáhlému
používání barev s obsahem PCB (silážní jámy, žlaby, stěny chovnýh
stanic ap.). Ryby zase díky vysokým koncentracím ve vodách. Norma
připouští obsah PCB v mase ryb 2 mg/kg a v mléčném tuku 5 mg/kg.Ryby
v místech bifenylových havárií (řeka Skalice,Vltava,ap.) obsahovaly
až 10 mg/kg masa. Při namátkové kontrole mléka v Praze v r.1989 byly
výjimečně zaznamenány hodnoty až 20 mg/kg tuku. Z dlouhodobých studií
je známo, že některé ryby v Labi obsahují 90-120% hodnoty přípustné
normou.

V posledních letech je celosvětově sledován přenos PCB z matky na
dítě mateřským mlékem. Dítě takto dostává 30-50x větší denní dávku,
než je přípustné - přesto je kojení světovými odborníky na výživu
nadále doporučované - dítě získává od matky přirozenou imunitu a
velice významné je i vzájemné psychické působení. Stejně tak



PŘÍMOU ODPOVĚDNOST
ZA VLASTNÍ BUDOUCNOST
volební heslo OF

Blíží se naše první svobodné volby po 40 letech, volby, ve
kterých my občané rozhodneme o další budoucnosti našeho státu. OF,
které se účastní voleb vlastní kandidátkou jako politické hnutí
nestraníků, prosazuje, aby budoucnost naší republiky byla
demokratická bez nadvlády některé politické strany nebo skupiny osob.

Ve volebním boji v Praze se účastní 16 politických stran a hnutí,
ale je potřeba si uvědomit, že v těchto volbách se nerozhoduje,
zvítězí-li ta či ona strana, ale zvítězí-li demokratická budoucnost
nebo totalitní režim. Hlavní rozhodnutí bude mezi těmito dvěma
silami.

Velký počet před. volbami vzniklých hnutí připomíná situaci v roce
1946, kdy hlasy většiny demokraticky smýšlejících lidí byly
rozdrobeny mezi mnoho politických stran a výsledek - 42 let vlády
KSČ. Uvědomme si všichni, že volíme-li malé strany, které nemají
šanci získat 5% hlasů v těchto volbách, tj. asi půl. mil. hlasů, a
nebudou tedy v parlamentě zastoupeny, podporujeme nepřímo KSČ.
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konzumace ryb je nadále doporučovaná, vzhledem k jejich prokázanému
efektu při snižování pravděpodobnosti kardiovaskulárních chorob.

Výroba a užívání PCB byly ve Švédsku, Japonsku, USA... zastaveny
již v 70.letech. V roce 1984 zastavilo jejich výrobu i
Československo, ale barvy s obsahem PCB se používaly až donedávna.
Sledováním obsahu PCB v potravinách a životním prostředí se u nás
zabývá řada pracovišť.

V posledních letech se všude provádí inventarizace bifenylů,
mnoho podniků se snaží těchto látek zbavit - není to vůbec
jednoduché. Jediná možnost likvidace je spálení za teploty 1400-
2200*C - což u nás není zatím nikdo schopen zajistit. Při spalování
za nižších teplot vznikají mimo jiné dioxiny, které patří snad k
nejtoxičtějším látkám vůbec (uvědomme si však, že tyto látky vznikají
např. i spalováním plastických hmot, herbicidů a jiných látek a kolik
třeba jen pytlíků od mléka spálíme ve své domácnosti- samozřejmě přes
přísný zákaz. Detekce a stanovení těchto superjedů je tak drahé a
náročné, že si to jen stěží dovedeme představit, přesto se sledování
těchto látek stává nutností a i v Československu se provádí.

Jak tedy naložit s nepotřebnými PCB? Jediná legální možnost je
jejich skladování do doby, kdy bude jasné, jak je zničit s co možná
nejmenšími následky pro okolí.

Je zřejmé, že skladování těchto látek je problematické. Uvážíme-
li kvalitu technologických postupů, pracovní kázeň, lidskou
zodpovědnost a morálku, dostaví se zákonitě strach, strach z umístění
DELORU v naší obci. Je to pocit oprávněný! Nebo se snad mýlím?

Ing.Petr Johanides



Zvažme tedy důkladně, budeme-li volit např. stranu sexu nebo dáme
svůj hlas hnutí, které nezastírá naši těžkou hospodářskou situaci,
ale i ukazuje jasnou možnost, jak dohnat ostatní svět.

Věřili jsme OF v listopadu, věřme mu i nyní.

SDRUŽENÍ NA OCHRANU STARÝCH CHVAL
V březnu tohoto roku byl v Horních Počernicích založen přípravný

výbor pro SDRUŽENÍ NA OCHRANU STARÝCH CHVAL. Jeho účelem bude
sdružovat občany, jímž není lhostejný vzhled a další osud této části
obce. Klade si za cíl vytvářet atmosféru přátelského soužití a
spolupráce při budoucím předpokládaném rozvoji Chval.
Návrh programu a cíle sdružení:
-podporovat a prosazovat zachování historického rázu regionu
-usilovat o zachování současných veřejných prostranství a zeleně i
podporovat její obnovování
-navrhovat příklady řešení základních problémů obce
-spolupracovat se správními orgány při řešení dalšího rozvoje obce
-prosazovat a obhajovat odůvodněné zájmy a potřeby obyvatel Chval
-podporovat a podněcovat spoluobčany k aktivní spolupráci a k
sounáležitosti s obcí
Členství
Členem sdružení se může stát:
- každý obyvatel trvale žijící ve Chvalech a v Horních Počernicích
- obyvatelé jiných obcí a měst, mající vztah k obci nebo s ní
sympatizují, tzn. i rodáci, žijící v zahraničí
- organizace a spolky, po schválení sněmem
Podmínkou členství je dosažení věku 18 let ke dni podání přihlášky.
Práva člena sdružení:
- být činný v rámci programu a cílů sdružení
- být přítomen jednání výboru a přednést vlastní návrhy a připomínky
- účastnit se akcí sdružení
- být volen a volit orgány sdružení, volit a pracovat v příslušných
komisích sdružení
- kontrolovat demokratickou podstatu sdružení
Povinnosti člena sdružení:
- být činný v rámci programu a cílů sdružení dle svých možností a
zájmů :
- podporovat zájmy sdružení proklamované programem
- vzájemné styky zakládat na přátelství a důvěře
Vznik a právní postavení sdružení:
Při počtu více než 50 uchazečů o členství se bude sdružení ucházet o
registraci. Právní postavení a organizační struktura budou
vypracovány a předloženy ke schválení při prvním sněmu, dle platného
zákona o sdružování.

Přípravný výbor přijímá náměty a návrhy od spoluobčanů pro
vypracování náplně tohoto sdružení. Zájemci o členství registrujeme
na kontaktní adrese: Jitka Dubová, Ledkovská 901, 19 300, Horní
Počernice
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Přípravný výbor:
Ing. Antonín Tvrdík, Ve Zliči 803
Ing. Marie Vnukova, Studnická 2143
Jitka Dubová, Ledkovská 901

VÝSTAVBA METRA
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Podle nejčerstvějších informací z ONV Praha 9 se snad přeci jen
obyvatelé Horních Počernic dočkají metra, které by mělo zahájit svůj
provoz v roce 1995.Nasvědčují tomu i dvě významné návštěvy - předsedy
vlády ČR Dr.Petra Pitharta a hlavního architekta hl.m.Prahy Ing.
arch. Obersteina, které se uskutečnily ve dnech 28. a 29.3.1990 na
nových trasách metra B(IV, V) a při kterých se hovořilo o
problematice s nimi související. Trasa IV B, která měří 6,4 km, a má
5 stanic: Českomoravská, Vysočanská (ČKD), Hloubětín, Černý Most I
(kino Sparta), Černý Most II (Počernická) poskytne obyvatelům Prahy 9
nejen nové pracovní příležitosti, ale zkrátí jim cestu do centra z
dnešních 41 minut na pouhých 15 minut.

Stavba s plánovaným nákladem 4,5 mld.Kčs, bude po ukončení
přípravných prací, které proběhnou letos, zahájena již v roce 1991.
Po jejím ukončení bude možné přemístit a zkrátit linky MHD a ČSAD,
čímž dojde k úspoře motorové nafty, a především ke snížení exhalací a
hluku od projíždějících autobusů. To se týká především stanic
Počernická a Hloubětín.

V průběhu přípravných prací se v důsledku politických změn v
našem státě náhle vynořil problém, jak pojmenovat počáteční stanici
této nové trasy. Původní název náměstí Lidových milicí
(Českomoravská), který připomíná minulý totalitní režim, se jeví pro
tuto novou stanici nevhodný. Proto bychom Vás tímto chtěli požádat o
s p o l u p r á c i při tvorbě nového názvu, který by měl spíše
reprezentativní charakter a současně tvořil základ pro název objektu,
který uvolnil bývalý OV KSČ Praha 9.
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Své náměty a připomínky vhoďte do schránky OF v sokolovně v
Chvalkovické ulici.

Milí spoluobčané,

obracíme se na Vás, kteří se snažíte poctivě orientovat v dnešní
době a chcete své přesvědčení dát do služby pro dobro veřejné věci a
všech lidí. Ve dnech 3.-5.4. proběhl sjezd Československé strany
lidové. Byl schválen nový program strany, který i my, místní lidovci,
budeme prosazovat.

Nový demokratický systém dává každému člověku možnost svobodně se
projevit.Musíme znovu vyzdvihnout význam dobré spořádané rodiny jako
základ demokratické společnosti. Věnovat větší péči mládeži a dát jí
záruky duchovní perspektivy s odhodláním přispět k její výchově a
mravnosti. Podporovat rozvoj osobnosti každého jedince podle jeho
schopností a inteligence. Jde nám o překonání skupinových a
stranických zájmů, překonání sama sebe, umět vidět společné dobro a
věnovat svoje síly pro dobro spoluobčanů.

V posledních letech byly silně narušeny mezilidské vztahy. K
obnovení etiky, tolerance, pochopení druhých a zodpovědnosti za
společné dobro by mělo pomoci křesťanské učení. Málo našich
spoluobčanů je věřících. Křesťanské církve v duchu evangelia mohou
při obnově mezilidských vztahů významně pomoci. Křesťané své
přesvědčení nevnucují, ale nabízejí pomocnou ruku. V tomto duchu byla
ustavena Křesťanská a demokratická unie. Křesťané a demokraté by měli
úzce spolupracovat, aby naplnili poslání, které nám odkázal pan
prezident ve svém novoročním projevu: Usilovat o mravní a duchovní
obnovu národa.

Budeme prosazovat právní stát, kde jsou si všichni rovni, lásku k
vlasti a národní hrdost. V tržním hospodářství uplatnit všechny formy
vlastnictví a vytvořit pro ně spravedlivé právní i faktické podmínky.
Pomoc při obnově venkova, kde musí dojít k obnově vztahu rolníka k
půdě, obnovení tradičních vazeb, které se na venkově po staletí
vytvářely, aby rolník byl zase svobodnou, nezávislou bytostí.

Chceme, aby naše obec patřila mezi ty úhledné obce, kam se každý
občan rád vrací a kde najde po práci různá ušlechtilá vyžití.
Podporujeme přípravný výbor pro Sdružení na ochranu starých Chval a
oprávněné požadavky této kdysi krásné části Horních Počernic.

Vstupujeme do konečné fáze na uskutečnění svobodných voleb. Ted
bude záležet na každém z nás, jak se projevíme a koho zvolíme.
Nebudeme se již moci vymlouvat, že nám bylo něco vnuceno. Teď musíme
pamatovat na svoje děti, případně vnoučata, aby nám nemohly jednou
něco vyčítat!

MO ČSL

Milí spoluobčané!

Patříte nebo jste patřili mezi ty, kteří věří, že socialismus
vyspěje v komunistickou společnost, v níž bude vládnout spravedlnost
a pravda? Očekáváte, že postupující demokratizace naší společnosti
povede k ozdravění mezilidských vztahů, ke vzpruze ekonomiky a
vytvoření nového svazku člověka a přírody? Myslíte, že jednání



představitelů hlavních velmocí zajistí trvalý mír? Ptáte se, proč se
všechny snahy o vybudování krásného světa jaksi neuskutečnil jí ? Proč
heslo našich slavných předků i pana prezidenta V. Havla "Pravda a
láska vítězí" ještě nezapálilo naše srdce? Co je příčinou stálého
neklidu? Co je příčinou vaší - Tvojí vnitřní nespokojenosti a
nejistoty? A nakonec jaký má vůbec tento život smysl?

Na všechny takové otázky je odpověď v Písmu svatém, "knize knih"
- Bibli. Je to kniha, jejíž obsah byl v minulosti a je v přítomnosti
majákem, světlem v životním bloudění mnoha lidí.O tom se můžete
přesvědčit v mnoha našich literárních dílech - za všechny uvádíme
jako příklad J.A.Komenského "Labyrint světa a ráj srdce." A právě ten
ráj srdce otevírá člověku čtení a výklad Bible, který vede k poznání
Ježíše Krista. On řekl o sobě: "Já jsem ta pravda, cesta i život".

C í r k e v b r a t r s k á vidí své poslání a svůj dluh vůči
vám, milí spoluobčané, ukazovat vám výkladem Bible i životním
příkladem na Boží lásku v Kristu Ježíši.

Proto vás zveme srdečně do našich shromáždění v modlitebně v
ulici Ve žlíbku 168 (odbočka ze státní silnice na Radonice) a to
každou neděli v 9,00 a 19,00 hod, v úterý v 19,00 hod a v pátek v
19,00 hod (jen pro mládež). Nezveme vás ke vstupu do církve, ale k
poznání Boží pravdy a lásky v Kristu Ježíši.

Sbor Církve bratrské, Horní Počernice

Služby poskytované občany v Praze 9 - Horních Počernicích
pokračování

632 - fotografické služby
82 - kominické práce, vložkování

Bryer Michal, Libuňská
Lukovič Jiří, Bartlova
komínů
Cimpl Antonín, Spojenců 1314 - lakýrnické práce
Brunner Jan, Vlásenická 993 - zámečnické a nástrojářské
práce, dostavby a stavby osob.i nákl.přívěsů,

výroba a osazování plošných spojů a drobných
elektrotechn.výrobků

Ing.Reichlová Taťána, Pavlišovská 2283 - zpracování
SOFTWARE pro osob.počítače
Ekrt Pavel, Mezilesí 2060 - malířské, natěračské a tapet,

práce
Ing. Veselý Jiří, Náchodská 762 - porad.a konzult.činnost

v obi.prům.práv. ochrany, opravy a repase
časomíry, hodin, spotř.elektrotech., úprava
TV na OIRT normu, porad.si.satel. příjmu

Ing. Picka Jiří, Prachovská 1453 - konzult.poraden.
zprostřed. a servis.služba ve výpočetní
technice

Vytlačil Miroslav, Náchodská 1036 - stavební práce
Prokop Jiří, prov.Náchodská 789 - prodej koloniálu,

občerstvení a nápojů
Rejmanová Ivana, prov.Chodovická

(od 1.6.1990)
Pik František, Chodovická 1903 -

techniky, tvorba a
Stoklasová Jitka, Běchorská 1124
Pele Jiří, Mezilesí 717 - opravy

1815 - dámská krejčová

zavedení a využití výp.
údržba progr.vybavení
- dámská krejčová
motor.vozidel (od 1.5.1990)
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I Filinský Milan, prov.Březovická 1391 - pom.práce v Pneu
servisu

Petrouš Jan, prov. Třebešovská 2238 - pokrývač tvrdých krytin
Vystydová Milena, Božanovská 1581- kamenictví- příjem
objed., zhotovov.písma v dílně, doprava

hotových výrobků
Štěpánková Věra, Na staré silnici 53 - kadeřnické služby

s docházkou do domu
Mikšaník Vratislav, Podůlší 2048 - šití a prodej oděvů,

střih služba
Janeček Roman, Ruprechtická 2776 - zámečnické práce
Vyhnálek Jiří, Sekeřická 1805 - lakýrnické a stavební práce
Souček Milan, Třebešovská 2254 - topenářské a instalat.práce

montáž ÚT, poradenská služba
Procházka Jiří, V Skořetíně 2165 - svářečské, zámečnické

a pomocné stavební práce
Urban Otto, V Cukách 1518 - výroba a prodej cukrovinek
Urbanová Jelena, V Cukách 1518 - výroba a prodej cukrovinek
Poklop Jiří, prov.Náchodská 789 - koloniál, občerstvení,

nápoje
Novotný Jiří, Ve žlíbku 152 - zámečnické a drobné truhl.

práce
Řeháková Jaroslava, Domkovská 1258 - ambulantní prodej
nápojů
Břicháč Karel, Lipí 1975 - poraden., program.služby ve

výp.technice
Šimčák Miloš, Sekeřická 728 - oprava a údržba elektrosp.,

elektroinstalace
Jurka Petr, Třebešovská 2254 - zámečnické a svářečské práce
Píša Mir., prov.Božanovská 954 - sekání trávy, údržba zeleně

drobné stavební práce
Kalandová Věra, Náchodská 636 - prodej PNS, tabáku a dopl.

sortiment
Fiala Petr, Lhotská 2227 - sekání trávy, údržba zeleně,

pom.stav.práce
Kotrle Jiří, Božanoská 1372 - instalace, údržba a opravy

elektr.sděl.a signál, zařízení a drobné
zámečnické práce

Vomelová Marcela, Náchodská 695 - kadeřnice
Jausa Jaroslav, Dobšická 1812 - opravy a seřizování lisů na

zprac.plast.hmot
Vágner Jiří, prov.Jeřická 274- stavební práce
Sluničko Lad., Běluňská 1842 - zednic.a obklad.práce
Srbová Vlasta, Věžička 1586 - ambulantní prodej prostírání

a mycích hub
Haken Jiří, Mezilesí 2060 - lakýrnické, malířské a pomocné

staveb.práce
Schulzová Anna, Bartlova 51 - prodej a šití malých kolekcí

textilu
Vrba Jan, Bartlova 51 - prodej a šití malých kolekcí textilu
Tříska František, prov. Ve žlíbku 1795 - zámečnické a pom.

stav.práce
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zpravodaj • zpravodaj • zpravodaj

Další příspěvky na konto onkologie

Na výzvu v Hornopočernickém zpravodaji oznamujeme, že dne 7.2.1990
jsme pro školy v Horních Počernicích připravili kulturní program a
jeho výtěžek byl zaslán na konto dětské onkologie. V programu
účinkoval dětský divadelní a taneční kroužek MDPM Horní Počernice a
výtěžek činil 1 000,- Kčs.

•• za OB MNV Hana Čížková

Ženy Státního výzkumného ústavu materiálu - Výzkum plastických hmot,
Komárovská 451, Horní Počernice, se rozhodly věnovat příspěvek na
každoroční oslavu MDŽ na konto dětské onkologie. Spolu s muži, kteří
se k výzvě připojili, odeslaly částku ve výši 7 865,- Kčs.

••
Zaměstnanci n.p. Komenium odeslali na konto dětské onkologie částku
13 600,- Kčs.

20. ročník divadelního festivalu začíná již za měsíc !!!

Již tradičně Vám v červnu nabídneme přehlídku tvorby amatérských
divadelních souborů. Letos to bude 11 divadelních představení pro
děti i dospělé a to vždy o víkendech od soboty 9.6. do neděle
24.6.1990.

Festival se jako vždy uskuteční v krásném a romantickém prostředí
přírodního divadla v zahradě základní školy Svépravice, Spojenců
1408.

Věříme, že divákům, hercům i pořadatelům bude Svatý Petr nakloněn
a že jubilejní 20. ročník festivalu se stane příjemným zpestřením
kulturního života Horních Počernic.

Přesný program uveřejníme v příštím čísle Hornopočernického
zpravodaje, kde Vás také budeme informovat o jednotlivých souborech a
představeních, se kterými na přehlídku přijíždějí.

za OB MNV Hana Čížková

Místní národní výbor v Horních Počernicích sděluje všem držitelům
psů, že v pátek dne 18.května 1990 v době od 9 do 13 hod bude
provedeno ve dvoře Místního hospodářství MNV v Lipí ulici povinné
očkování psů proti vzteklině.
Držitelé psů, jejichž psi byli v minulosti očkováni, předloží
očkovací průkazy.

••

Místní ROZHLAS MNV nabízí své služby organizacím a politickým
stranám. Vysílání OF můžete slyšet každý čtvrtek v 17,30 hod.
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Hornopočernický zpravodaj nabízí v každém čísle inzerci pro podniky,
soukromé podnikatele a pro všechny občany. Sazba za 1 řádek je 50,-
Kčs, plošná inzerce podle využité plochy, příplatek za překreslení
firemního znaku.
Příjem inzerátu v Domečku, Votuzská 322, Praha 9 - Horní Počernice,
telefon : 863 626

Již v příštím čísle budeme zveřejňovat seriál o právních otázkách
spojených se soukromým podnikáním. I vy můžete ovlivnit náplň tohoto
seriálu tím, že napíšete své dotazy pracovníku poradny pro soukromé
podnikatele JUDr Josefu Kunáškovi, Zdoňovská 17, Horní Počernice.

Konec uzávěrky pro příspěvky a inzerci je 20. každého měsíce.

ffiBpTl] STÁTNÍ VÝZKUMNÝ ÚSTAV MATERIÁLU
]£Sjv^j^3| V ý z k u m p l a s t i c k ý c h h m o t , K o m á r o v s k á 4 5 1 ,
ft^á^^fcwj Praha 9-Horní Počernice př i jme:

2 dělníky ( d ě l n i c e ) do l i sovny - p l a s t .
výroba.
Odměňování dle ZEÚMS II, nástup možný
ihned.

Další informace na tel. 865 151 - 8, 1.45, Ing.Bolek

Pražské drůbežářské závody s.p. závod 05
X A V E R O V , Praha 9 - Horní Počernice
přijmou:
mzdovou účetní
nočního hlídače pro provoz Sichrov
Bližší informace na tel. 742 641, 1.276

á

Horních Počernicích přijmeČs. cirkusy a varieté - zimoviště
topiče pro vytápění objektu.
Informace na personálním útvaru, tel. 223 036, 232 0457,

867 223
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DOSLOUZIIA VÁM STŘECHA?
TO Sokol Horní Počernice odveze zdarma staré a nepotřebné cihlářské
pálené tašky.
Písemné objednávky: TO Sokol Horní Počernice, Chvalkovicka 2031, 193
00 Praha 9, tel. 867 583

Hledám pomoc v zahradě za odměnu i /ovoce všeho druhu.
Vančurová, Šanovská 1594, Horní Počernice.

Zahradnické služby OUDr. Kunáška vykupují od občanů ovoce, zeleninu a
květiny. Výkup Po - So 17 - 21 hod.
Zdoňovská 17, Horní Počernice (vedle restaurace U koupaliště)
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DOMEČEK
KS Osvětové besedy
Pop legendy - taneční diskotéka Marcela Sekaniny

každou neděli v 19,00 hod

15.5. Út. Šli klauni světem - dopol.divadelní představení
(zadáno pro ZŠ a MŠ)

17.5. Čt. Koncert pro dvě harfy a nejen pro ně -
již tradiční jarní koncert, ve kterém účinkují
Libuše VÁCHALOVÁ, Jana BOUŠKOVÁ a Jiří BOUŠEK.
Během večera si s Vámi bude povídat Milan
FRIEDL - stálý host ČST, ředitel Divadla hudby
a Lyry Pragensis.

23.5. St, Nejkrásnější z Amherstu (William Luce)
hra o životě Emily Dickinsonové, účinkuje
Zdena HADRBOLCOVÁ (Divadlo jednoho herce)

31.5. Čt. Škodovkami do Japonska - vyprávění o cestě dvou
škodovek napříč Sibiří a iří až do země vycházejícího
slunce zaujme fanoušky motorismu i "cestovatele".
Pořad doplněný diapozitivy a filmy z cesty uvádí
Ing.Dušan Sedlák.

12.5. So. 1. bleší trh v Horních Počernicích 9,00 - 14,00
Nabízíme Vám možnost prodat věci, které už doma
nepotřebujete, ale jiní je třeba marně shánějí.Způsob
prodeje je jednoduchý - za prodejní místo zaplatíte poplatek
10,-Kčs a můžete prodávat cokoliv. Všechno záleží na vaší
obchodní zdatnosti a poptávce kupujících. Prodávající mají
přístup na "tržiště" 1 hod před začátkem prodeje a místo si
mohou předem zajistit v KS Domeček. Vstupné pro kupující 1,-
Kčs.
Nenechte si ujít příležitost k prodeji i nákupu!!

Domeček - Votuzská 322 tel. 863 626



kino OKO
4.pá. Příští ráno USA
5 . so.
6 . ne .

7.po. Ropáci ČSR
8.út.

11.pá. Osudová přitažlivost USA
12.so.
13.ne.

14.po. Příběh 88 ČSR
15.út.

18.pá. Marlene NSR
19.so.
20.ne.

21. po. Atrakce švédského zájezdu ČSR
22.út.

25.pá. Čas sluhů ČSR
26.so .
27.ne.

28.po. Božská těla Kanada
29.út.

Mládeži do 15 let nepř

Mládeži příst.

Mládeži do 15 let nepř

Mládeži do 15 let nepř

Mládeži do 12 let nepř

Mládeži do 18 let nepř

Mládeži do 15 let nepř

Mládeži do 15 let nepř

Změna programu vyhrazena.
Začátky představení ve všední dny: 20 hod, v neděli: 17,30 a 20 hod.

Dětská představení
6.ne. Nekonečný příběh NSR

13.ne. Sannikovova země SSSR

20.ne. Synové velké medvědice NSR

27.ne. Pohádky Bolka a Lolka Pol.

Změna programu vyhrazena.
Začátky 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,- Kčs


