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Rada městské části Poř.č.4/91
Praha -Horní Počernice 6. května 1991

oznámení
o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor na území městské
části Horní Počernice

podle vyhlášky ministerstva financí 58 5/1990 § 1 odst. 4 a podle vy-
hlášky hl. m. Prahy ze dne 25.4.1991.

1. Podle shora uvedených právních předpisů lze na celém území měst-
ské části Horní Počernice sjednat nájemné v nebytových prostorách
bez omezení maximální ceny.

2. Z těchto důvodů nemusí pronajimatelé vyžadovat od MÚ souhlas se
zvýšením nájemného podle vyhlášky 585/1990 Sb. Tím ovšem není
dotčena jejich povinnost vyžádat si souhlas MÚ o uzavření nájemní
smlouvy pro účely obchodu a služeb, jak ukládá § 3 odst. 2 zákona
116/90.

3. U objektů, které slouží sociální péči, zdravotnictví, školství,
dětem a mládeži, kultuře, soudům, prokuratuře, bezpečnosti
a tělovýchově, jejichž zachování je důležité pro život města,
může Zastupitelstvo hl.m. Prahy na návrh MÚ u takových objektů
zrušit právo sjednání nájemného bez omezení.

4. Vyhláška hl..m. Prahy vstupuje v platnost dnem 1. května 1991.

Ing. Zdeněk Soukup Ivan Liška
tajemník MÚ starosta



VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA
Dne 18.5.1991 navštívila

Dětský domov v Horních Počer-
nicích Její královské Veličen-
stvo královna Sofie ze Španěl-
ska. Návštěvu zprostředkoval
Výbor dobré vůle paní Olgy
Havlové. Náš DD je jedním
z nejstarších zařízení svého
druhu v Čechách. Je také zaří-
zením, které sloužilo svému
původnímu účelu (výchově dětí
bet rod. zázemí) beze změny
již od svého založení. Děti
i zaměstnanci se na návštěvu
velice těšili, snažili se svůj
domov ukázat v nejlepším svět-
le. Je zřejmé, že starou
a zchátralou budovu změnit
nemohli, ale jinak předvedli
své pokoje a dokonce i zahradu
jak nejlépe mohli. Protože
děti i vychovatelé o svůj

domov opravdu pečují a mají jej rádi, vycítila domácí atmosféru i krá-
lovna. Po počátečních rozpacích a trémě ukázaly děti dokonce i svá
oblíbená domácí zvířátka

Královna byla zvědava na vše, co se týká života dětí, prošla celý
areál, byla shovívavá k nedostatkům v materiálních podmínkách a velmi
se jí líbila atmosféra počernického dětského domova. Děti, zaměstnanci
i diváci z řad občanů budou na tuto vzácnou návštěvu vzpomínat ještě
velmi dlouho. Královna Sofie dala pocítit všem, že v životě je velmi
důležité mít kolem sebe chápající lidi, mít přátele, pracovat, těšit
se ze života - a vše vůbec nezávisí na vnějším efektu, materiální
úrovni, ale na mezilidských vztazích.



O BYTOVÉM FONDU OBCE
Jak už jsme Vás dříve informovali, rozhodlo zastupitelstvo Hor-

ních Počernic o tom, že převezme z rozpadajícího se Bytového podniku
Praha 9 - Prosek všechen bytový fond nacházející se na území H. Počer-
nic (spravovaný do dnešního dne BP) do vlastní správy.
Po vleklých jednáních byly dohodnuty 2 etapy převodu:
1. etapa - předání Domu pečovatelské služby - Třebešovská 17 a domu

čp. 18 v téže ulici. Původně dohodnutý termín - 1.4. 1991
nebyl ze strany BP Praha 9 dodržen. Při dalších jednáních
jsme nabyli dojmu, že předávající BP nemá příliš zájem
o hladký průběh převodu správy bytového fondu. Nakonec vše
dobře dopadlo - výše jmenované objekty byly předány a pře-
vzaty 1.5. 1991

2. etapa - předání cca 1.230 bytových jednotek (převážně domy na
sídlišti FMV I. a II.) má být uskutečněno k 1.7. 1991.Všich-
ni doufáme, že tento termín bude BP Praha 9 dodržen a obec
se stane správcem dosti velkého bytového fondu

Při této příležitosti chceme však občany upozornit na to, že MÚ
HP bude sice správcem těchto objektů (podle zákona o majetku obcí
z dubna 1991), ale dispoziční právo k bytům zůstává federálnímu minis-
terstvu vnitra - podle dosud platného starého bytového zákona.

Jsme si vědomi toho, že převod bytového fondu v tomto rozsahu
a v tomto termínu přináší mnohé problémy, ale po nepříliš dobrých
zkušenostech s údržbou a opravami bytového fondu Bytovým podnikem P9,
snažíme se o převedení bytů a domů do správy MÚ H.P. co možná nejdří-
ve .

Doufáme, že se nám podaří v mezích možností a finančních pro-
středků spravovat bytový fond lépe než současný správce - Bytový pod-
nik Praha 9 - Prosek.

Libuše Bízová
správa bytového fondu

KDE BUDEME INVESTOVAT
V průběhu května letošního roku budou zahájeny práce na výstavbě

středotlakého (STL) plynovodu pro stavbu 48 byt. jednotek v Lešetínské
ulici. Postup prací na této stavbě se předpokládá následující:

květen
červen
červenec
září

- červen
- červenec
- září
- říjen

Kramolná
Chvalkovická
Běluňská
Komárovská

Dodavatelem celé stavby budou Východočeské plynárny Hradec Králo-
vé, závod Pardubice. Investorem hlavního STL řadu je Plynostav s.p.
Pardubice a investorem veřejné části přípojek je Místní úřad v Horních
Počernicích.

Vzhledem k tomu, že trasa výstavby plynovodu koliduje s trasou
MHD, probíhá v současné době jednání s Dopravními podniky o řešení
změn MHD po dobu výstavby Po vyřešení situace bude veřejnost o změ-
nách v MHD informována.

Ing. Reichl
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Reali/<ice výstavby v obci

Investice -kanalizace Vysokovská - po přerušení stavby z důvodů
právního sporu s dodavatelem byly práce opět v měsíci
květnu zahájeny. V současné době jsou položeny řady
průměru 600 a 300 v úseku mezi mikropilotovými stěnami.
Dle předběžné dohody s dodavatelem bude úsek ul. Spo-
jenců dokončen do 31.7.91. MÚ vypsal konkurs na dodání
stavby v dalším úseku od ul. Spojenců k ul. Jeřické s
realizací v 2. pololetí 1991.
- komunikace Semonická - 300 tis. Kčs. Dodavatelem SSŽ
Hradec Králové byl proveden chodník k řad. domkům od
ul. Zájezdní a cesta pro pěší mezi ul. Zájezdní a Zdo-
ňovskou. Dále bude realizována oprava komunikace Semo-
nické od řadových domků po ul. Božanovskou v betonové
stabilizaci .

Nově zahajované stavby v 2. pololetí 1991

vodní hospodářství: pročištění příkopů v ul. Božanovské a propojení
povrchové vody z ul. Dolské do rybníka Starák (cca
80 tis. Kčs)
- oprava kanalizace v prostoru před nádražím ČSD
(30 - 40 tis. Kčs)
- kanalizační přípojka pro 3 domky v ul. Božanov-
ské mezi Vysokovskou a Keteňskou (cca 20 tis. Kčs)
- vod. přípojka do ul. V Babyku (cca 60 - 70 tis.
Kčs)

komunikace -rekonstrukce komunikací v ul. Prachovské, Machov-

Vodní Hospodářství -probíhá rekonstrukce rybníka Starák. Stavba po-
kračuje bez problémů a bude dokončena ve 3.Q.91.

Komunikace -v měsíci dubnu a květnu byla provedena rekon-
strukce komunikací v ul . Meziluží, Bříšťanské
a části ul. Dolské o celk. nákladech 655 tis. Kčs.
V rámci údržby byla provedena oprava ul. Spojenců.

Stavby ve vlastní režii (dříve akce "Z")
- vodovod Otovická - položen vod.řad DN 150 v ul.Plkov-
ské od Otovické ke trati ČSD a v ul. Otovické od ul.
Plkovské po otočku 1. 221, kde byl řad zaokruhován na
stav. vodovod. Chybí dokončit cca 80 m v ul. Plkovské
od Otovické k ul. Náchodské a 4 přípojky v ul. Ve žlíb-
ku. Stavba bude dokončena ve 3.Q. 91. Z uspořených
prostředků bude provedena celková oprava ul Hermanické
(nové obroby s asfaltovým prostřikem komunikace-
o celk. nákladech cca 100 tis. Kčs.
- plynovod Božanovská - chybí dokončit položení plyno-
vod, řadu v jižní části ul. Studnické. Stavba bude
realizována ve 3. čtvrt. 91.
- kanalizace Náchodská - nákl 100 tis. Kčs. Stavba
kanalizace průměr 200 pro napojení přilehlých rod.
domků k sídlišti FMV I. byla dokončena.
- vodovod Běchorská - v úseku Chvalkovická - Spojenců.
Stavba byla zahájena v polovině května 91 a bude dokon-
čena v měsíci říjnu 1991
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ské a části ul. Dolské - asfaltovým prostřikem
(nákl. cca 400 tis. Kčs)
- oprava ul. Mezilesí (doasfaltováním části komu-
nikace po vodovodním řadu - nákl. cca 100 tis.
Kčs)
- oprava před nádražím
- oprava ul Sekeřické po vod. řadu
- zajištění nástřiku přechodů na místních komuni-
kacích (nákl. cca 100 tis. Kčs)

Na posílení vodního hospodářství a komunikací v 2.pol. 91 bude použito
628 tis. Kčs ušetřených v akce Sekeřická-Semonická.

Investice - vodovod Vršovka - Vrchovinská - Náchodská - Ve
Zliči (cca 2 mil. Kčs) - MÚ vypisuje konkurs na
dodavatele se zahájením v 2.pol 91.
- plynovod Slatiňanská - (nákl. cca 985 tis. Kčs)
- dtto
- vodovod Mečovská - stavba je připravována k re-
alizaci se zahájením 4.Q. 91 - l.Q. 92.

NAJDE SE ZÁJEMCE ?
Místní úřad v Praze - Horních Počernicích hledá zájemce, který by byl
ochoten a měl také k tomu vhodné technické podmínky, o zřízení útulku
pro psy. Důvodem k tomu je dlouhá léta neřešený problém volně pobí-
hajících psů, kteří ohrožují zdraví občanů obce, především dětí.

Máme představu o zřízení útulku, nikoliv "hotelu" pro psy, který
by s použitím zdrojů místních poplatků dotoval místní úřad. Podrobnos-
ti a provozní záležitosti bychom řešili následně za účasti veterinářů
a komise obecního pořádku. V této fázi, kdy situace je opravdu kritic-
ká, jde o to, něco vůbec s tímto letitým problémem začít dělat a najít
pro tento účel vhodný objekt a vhodného provozovatele.

Zájemci se mohou hlásit, příp. si vyžádat další podrobnosti u ta-
jemníka místního úřadu v Horních Počernicích Ing. Zdeňka Soukupa-
tel. 86 71 82 nebo 86 70 22.

OBECNÍ POLICIE
Magistrátní úřad hlavního města Prahy připravuje zřízení "obecní-
městské " policie pro naše hlavní město včetně všech jejích městských
částí. Jakkoliv jsou organizátoři tohoto jistě potřebného opatření
zatím vázáni schválením zákona o "obecní policii", již nyní hledají
vhodné adepty. Proto se po dohodě s magistrátním úřadem na Vás místní
úřad Horních Počernic obrací s výzvou k účasti na výběrovém řízení,
z něhož vyjdou ti nejlepší "obecní policajti". Představa je, že by
měli být zásadně z příslušné městské části (v praxi to znamená, že
obecní policajt v Horních Počernicích nebude bydlet na Proseku apod.),
věku mezi 21 - 45 lety, fyzicky zdatní, mravně a morálně bezúhonní,
což je třeba doložit výpisem z trestního rejstříku.

Zájemci se mohou hlásit již nyní, a to buď přímo odboru městské
policie magistrátního úřadu hl.m. Prahy - Ing. Rohrbock (tel. 2832131

4



nebo 2832147) anebo u tajemníka místního úřadu v Horních Počernicích
Ing.Soukupa (tel. 867182 nebo 867022).

Rada městské části
Praha - Horní Počernice

P o ř . č .
15.5

5/91
1991

oznámení
Místního úřadu v Praze - H.Počernicích o zřízení fondu (nadace) na
obnovu kulturních památek v Horních Počernicích

I.

Rada městské části Horní Počernice (dále místní rada) rozhodla na
svém jednání dne 16. května 1991 zřídit zvláštní fond (nadaci) na
obnovu kulturních památek v Horních Počernicích. Současný neuspokojivý
stav historických objektů velkých i
vytváří velkou potřebu jak finančních,
není možno v relativně krátkém časovém
Problematika spočívá v tom, že 40 let
řadě památek nevyčíslitelné hodnoty.
vhodný
v naší

způsob
obci .

drobných hodnot ve svém počtu
tak i kapacitních nároků, které
období pokrýt z běžných zdrojů,
odkládanou údržbou hrozí zkáza
Z toho důvodu je třeba hledat

zapojení všech organizací a obyvatel do záchranné akce

II.

reklamních agentur, pojiš

Fond (nadace) na obnovu kulturních památek v Horních Počernicích (dále
jen fond) se tvoří z neplánovaných zdrojů:

- příspěvků organizací, sponzorů či
ťoven a peněžních ústavů, spořitelen
- příspěvků obyvatel
- výtěžků dobročiných akcí, zábav a politických shromáždění
- výtěžků či výnosů z tělovýchovných nebo kulturních akcí
- výnosů beneficí
- výsledků sběrových nebo úklidových akcí v obci
- příspěvků od státních, družstevních podniků a organizací
bicích v obci
- příspěvků od nových organizací nebo podniků, které budou pod
nikat v obci

obchodníků a živnostníků
opatření stanovených místním zastupi
loterie apod)
burz a likvidací různých předmětů a

puso

- příspěvků od podnikatelů,
- příspěvků z celoobecních
telstvem (veřejné sbírky a
- z výtěžků dražeb, aukcí,
objektů, pořádaných ve prospěch fondu na obnovu kulturních

památek
- ostatních příjmů z různých akcí či odkazů, dědictví nebo pozůs-
talostí

Příjmy se soustřeďují na zvláštním účtu v bance tak, aby byl znám
pohotový stav finančních prostředků fondu.

III.

Hospodaření s prostředky fondu řídí finanční plánovací komise MZ,
která spolu s kulturní komisí a odborem výstavby navrhuje akce na
obnovu kulturních památek v Horních Počernicích místní radě ke schvá-
lení. Evidencí a příslušnou administrativu provádí fin.plán. odbor MÚ
dle platných směrnic a předpisů. Odpovědnost za hospodaření s prost-
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ředky fondu má FPO, který předkládá místní radě rozbory hospodaření
a konečné vyúčtování.

IV.

Čerpání prostředků fondu se provádí na předem projekčně a kapa-
citně zajištěné akce podle výběru odborné komise (viz bod V. stanov),
která posoudí naléhavost a prioritu obnovy kulturní památky. Při zadá-
vání zakázek je třeba dávat přednost místním podnikům a podnikatelům,
aby vynaložené finanční prostředky zůstaly v obci.

V.

Odbornou komisi fondu tvoří členové kulturní komise, finančně
plánovací komise, vedoucí odboru výstavby a finančně - plánovacího
odboru jmenovaní místní radou. Podkladem pro činnost této komise je
soupis památek v Horních Počernicích a odborný posudek jejich stavu
s návrhem opatření na jejich záchranu. Dále stanovení rozsahu jejich
oprav s uvedením příslušných priorit.

VI.

Fond je mimořádným zdrojem financování obnovy kulturních památek
v Horních Počernicích, který doplňuje plánované rozpočtové prostředky.
V žádném případě je nenahrazuje, ani nevytváří podmínky pro nežádoucí
krácení rozpočtové položky příslušné kapitoly.

VII.

Součástí tohoto statutu je znění Veřejného oznámení místního
úřadu Horní Počernice o zřízení fondu (nadace) na obnovu kulturních
památek v Horních Počernicích a výzvě ke spolupráci.

Schváleno místní radou v Praze - Horních Počernicích dne 16.květ-
na 1991.

Ing. Zdeněk Soukup . Ivan Liška
tajemník starosta

Místní úřad se obrací na veřejnost se žádostí o spolupráci při odstra-
ňování nedostatků a škod v údržbě kulturních památek v naší obci a dě-
kuje předem za konstruktivní pomoc.

KOMISE DOPRAVY informuje
V prvním letošním čísle HP zpravodaje jsem Vás informoval o prv-

ních zkušenostech z městské hromadné dopravy po prodloužení autobuso-
vých linek na stanici metra Českomoravská. Většinu připomínek komise
dopravy projednala s přepravci, t.j. Dopravním podnikem hl.m. Prahy.
Dispečerovi této organizace jsme ve 4. čísle HZ umožnili prezentovat
i názor druhé strany. Kupodivu ani dispečer, ani komise po zveřejnění
tohoto příspěvku žádnou připomínku či podnět již neobdržela - ces-
tující veřejnosti pravděpodobně daný stav vyhovuje.

O to aktivnější jsou podniky a organizace v oblasti bývalé Prahy
9. Ty se obracejí přímo na Magistrátní úřad hl.m. Prahy a vyžadují,
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aby pro jejich zaměstnance byla zabezpečena kvalitní doprava do za-
městnání co možná nejblíže místu jeho výkonu, a to jak z místa byd-
liště tak i ze stanice metra Českomoravská. Provozovatel MHD v Praze
Dopravní podniky však v současné době nedisponuje takovým vozovým
parkem a prostředky, aby mohl uspokojit všechny a navrhuje různá kom-
promisní řešení v odklonech či prodlouženích současně vedených autobu-
sových linek.

Do této oblasti patří žádosti podniků ČKD Praha a Praga v ulici
Kolbenově (dříve Fučíkově), Výzkumných ústavů v Běchovicích, Mechaniky
Praha na Sychrově a Vojenských staveb.

Magistrátní úřad hl.m. Prahy až dosud nenalezl formu, jak tyto
připravované úpravy řešit s novými partnery na místním úřadě v H.P.
(podobné zkušenosti mají i ostatní obecní úřady hl.m. Prahy),vše di-
rektivně projednává jako zřizovatel přímo s DP Praha a změny nám dává
de-facto na vědomí. Ne se všemi se však dá v daných podmínkách souhla-
sit. Tím, že např. u linky 223 bude dosaženo odklonu z Rajské zahrady
do ulice Kolbenovy v obou směrech, je vyloučena možnost zřízení za-
stávky v oblasti Lehovce. Obdobně, když přistoupíme na prodloužení
linky 222 do oblasti výzkumných ústavů Běchovice, dojde k prodloužení
již dnes nevyhovujího intervalu minimálně o dalších 5 - 7 minut. Do-
pravní komise se např. potýká již řadu měsíců s problémem s co nejmen-
ší docházkovou vzdáleností vyřešit dopravu cestujících z oblasti síd-
liště FMV 2, které samo o sobě čítá cca 4000 lidí, ale Magistrátní
úřad hl.m. Prahy vyhoví žádosti podniků Mechanika se sídlem na Sych-
rově a odsouhlasí prodloužení ranních a odpoledních spojů linky 221
pro "50" zaměstnanců této organizace.

Za tohoto stavu je značně problematické prosadit byť jen dočasně
změny v MHD při například již dnes zahájené výstavbě plynovodu, která
zasáhne v letních měsících do provozu linky 223 prakticky do ul.
Chvalkovické na konečnou Komárovskou. Při jednání, které již proběhlo
s Dopravním podnikem a Magistrátem hl.m. Prahy, bylo nalezeno podle
mínění komise dopravy i rady MÚ přijatelné řešení. Podle našeho návrhu
by autobus linky 223 měl jet směrem od Prahy po ulici Náchodské se za-
stávkami Chvály, Vojická a odbočit do ul. Chvalkovická (se zastávkou
na rohu) a pokračovat zastávkou v oblasti parku Vysokovská na konečnou
Jeřická. Zpět do Prahy by najížděl přes provizorní obraciště (zelený
pruh) do stanice Jeřická a v obráceném sledu zastávek do stanice metra
Českomoravská.

Zkrácení v oblasti obce a odklonění ze stanice Svatojánská na
Kolbenovu by mělo podle názoru zástupců DP Praha vytvořit při zacho-
vání přepravního intervalu rezervu ve spojích, takže lze uvažovat o
zřízení čtvrtého autobusu. Ten by měl jezdit obdobně jako linka 223
z Prahy po Kolbenově ulici a v H.Počernicích po trase linky 221 až po
zastávku Votuzská, kde by z Náchodské ulice odbočil vpravo do ul. Ve
žlíbku (zastávka u restaurace Na vodárně a na nové obraciště Ve žlíb-
ku. Zpět do Prahy po stejné trase v obráceném sledu. Při souběžném
provozu této nové linky se stávající 221 se u ní nabízí možnost prod-
loužení intervalu na úkor zkrácení na nové či naopak. Podaří-li se vše
včas vyprojektovat a schválit, mělo by k realizaci dojít již 1.7.91.

Komise dopravy chápe, že řešení MHD nelze rozhodovat v úzkém
kruhu, a proto na veřejné zasedání místního zastupitelstva 17.6.91
budou přizváni zástupci jak DP Praha, tak Magistrátu hl.m. Prahy,
kteří mohou ještě různá hlediska blíže vysvětlit.

Milan Hellinger
předseda komise dopravy
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PRVNÍ SVATBY NA MÍSTNÍ RADNICI
Nová obřadní síň, nové obecní

zastupitelstvo, noví radní, nový staro-
sta, nové a ještě novější nevěsty a
ženichové - co by ještě mělo chybět
anebo bránit tomu, aby: "kdo chce kam-
pomozme mu tam!"

Skutečností se tak stalo, a to
v pátek 26. dubna, léta páně 1991, že
se opět v Horních Počernicích oddávalo.
Naposledy se tak dělo 20. června 1987,
tedy bezmála čtyři roky byli nuceni
snoubenci využívat obřadní símě v Praze
8, 9 i jinde. Při příležitosti prvních
svateb v nové obřadní síni jsem se
zeptal starosty Horních Počernic pana
Ivana Lišky:
Jak jste se připravoval na první svat-
by, kde vedle snoubenců jste vlastně
měl "premiéru" i Vy, oddával jste ,
tuším, poprvé?
Ano, skutečně jsem oddával poprvé a
pokud se mi nějaká svatba opravdu vryla
do paměti, tak to byla svatba vlastní,
a to už je skoro dvacet let. Žádné
novější "zkušenosti", bohužel, nemám.
Přečetl jsem asi dvacet svatebních
projevů z různých brožurek, ale všechny
mi připadaly naprosto nepoužitelné. Tak
jsem si napsal řeč vlastní. Veřejných
proslovů a obřadů se nebojím, ale svat-
ba je přece jen svatba. Uvědomil jsem i
si totiž, že správnou svatbou žijí
naplno snoubenci, jejich rodiny a pře-
devším rodiče nejméně týden i dva předem a pak, když už je napečeno,
vše připraveno a svatba, jak se říká "stála peníze", tak by neměla
následovat nějaká ostuda nebo nedůstojný projev. Tak to tedy ne. Proto
jsem k přípravě přistupoval s maximální vážností, i když ani v den
obřadu jsem se běžných záležitostí zbavit nemohl.
Kolik jste už tedy od toho úvodního data uzavřeli na místní radnici
manželství?
Musím říci, že po téměř roční honičce po všen nedokončeném, nezajiš-
těném nebo nedodaném, co k otevření obřadní síně chybělo, se stal
termín otevření - konec dubna - velmi problematickým. Jak známo, ne-
věsty se v květnu nechtějí vdávat, a tak poslední dubnový pátek jsme
to při premiéře "sekali, jak Baťa cvičky". V květnu pak skutečně přiš-
la téměř okurková sezona. Takže hlavní nápor přijde zase až v červnu.
Byl jste s úrovní obřadů spokojen a myslíte si, že tato část výkonu
státní správy nás, jako obec, může reprezentovat?
To si tedy myslím, ale celkový dojem obřadnosti i úřednosti tohoto
aktu zdaleka přehlušily krásné nevěsty. Všiml jste si také?
Jak bychom mohli obřadní síň Horních Počernic ještě jiným způsobem
využívat?
Zaprvé, svatbu, třebas v životě i druhou, můžeme zajistit snoubencům
nejen z Horních Počernic, ale i blíkého nebo dalekého okolí, místní
příslušnost není totiž podmínkou. Je pouze rozhodující, pokud jde
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o poplatek za obřad. Je-li jeden ze snoubenců přespolní, obřad poplat-
ku nepodléhá. Výše poplatků jsou dány vyhláškou o správních poplatcích
a byly, myslím, zveřejněny v minulém čísle našeho zpravodaje. Dále by-
chom mohli využívat obřadní síň u příležitosti vítání nových občánků,
zlatých svateb, ale i příležitostí vzácných návštěv naší obce. To vše,
doufám, přispěje ke zvýšení autority naší "radnice".

(rozmlouval Hynek Ciboch)

NĚCO PRO ZDRAVÍ
Téměř každý z nás si občas stěžuje na bolesti v zádech a klou-

bech, je unavený, bolí ho hlava, je mrzutý. Žijeme zkrátka nezdravě,
málo se pohybujeme, hodně jíme, necvičíme. Ale ani vrcholoví sportovci
nejsou bez potíží vzhledem k jednostrannému namáhání a přepínání sil.
Co dělat? Obtěžovat lékaře, polykat léky proti bolestem a na uvolnění
stažených svalů, to jistě není správná cesta. Ohlédneme-li se zpět do
historie, objevíme tam jeden z nejstarších osvědčených regeneračních
prostředků - masáž.

památky o masáži jsou známy z Egypta kolem roku
říších starověku se masáž využívala v různých
blahodárné účinky masáže na lidský organismus,
kulturu těla upadal a kromě renesance začíná se

století v souvislosti s prudkým rozvojem

vhodných masérských hmatů

Nejstarší písemné
5000 př.n.l. Ve všech
formách. Byly známy i
Ve středověku zájem o
masáž rozšiřovat až ve 20
sportu.

Masáží nazýváme uspořádaný soubor
pomáhajících zbavovat tělo únavy. Slouží k celkovému posílení organis-
mu, zvyšování výkonnosti, osvěžení po fyzické a duševní námaze, dolé-
čování a vylepšování vzhledu. Je zřejmé, že rekreační masáž nemůže
nahradit medicínskou terapii a masáž používanou v rehabilitačních
střediscích, má ale pozitivní význam při doléčování některých onemoc-
nění pohybového ústrojí, zvláště po zranění. Účinky masáže jsou mnoho-
stranné - masáž má vliv na úpravu srdečního rytmu, na nespavost, lát-
kovou výměnu, podporuje návrat žilní krve a mízy z periferie do oběho-
vého centra, uvolňuje svaly a regeneruje kůži. Nezanedbatelný je
i vliv masáže na duševní stav masírovaného, což se projevuje celkovým
uvolněním a psychickým vyrovnáním.

Klady masáže si občané mohou vyzkoušet i v Horních Počernicích.
suterénu staré budovy Nístního úřadu, se
provoz kosmetiky, včetně epilace (odstra-

Ve fitcentru, které sídlí v
otvírá v červenci masérna a
ňování chloupků).

Význam péče o pleť snad není třeba vysvětlovat ani popularizovat.
Vždyť každá žena, chce-li dobře vypadat, musí o sebe dbát

te
Rozhodnete-li se udělat něco pro své zdraví a svůj vzhled, přijd-

Ladislav Vobecký

Počernický "Rambo"
O fitcentru Athletic 90 v budově místního úřadu jsme již psali.

Služby tohoto zařízení včetně nově zřízeného solária už vstupují do
povědomí obyvatel naší obce. Málokdo však asi ví, že fitcentrum má
i malý závodní oddíl a v letošní sezóně už zaznamenal první úspěchy ve
sportovní kulturistice. Tím největším je bezesporu bronzová medaile
z mistrovství ČSFR juniorů. Z dalekého Vranova nad Topíou ji přivezl
Ondřej Černý z Horních Počernic. Úspěch je to o to cennější
se věnuje kulturistice systematicky pod vedením trenéra
února letošního roku, tedy od doby, kdy Athletic 90 zahájil
odbočky v Horních Počernicích. Zastoupení jsme měli i v

že Ondřej
teprve od
provoz své
kategorii
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juniorek, kde Anna Štifterová obsadila 12 příčku. Hezkého umístění
dosáhl v březnu na mistrovství ČSFR staršího dorostu Petr Mušálek,
kterému o pověstný vlásek unikla bronzová medaile. Uznání si zaslouží
i 7. místo Dana Sphleicherta na mistrovství Čech staršího dorostu.

Letošní sezóna hornopocernickych kulturistů by tedy mohla být
dobrým odrazovým můstkem do budoucna, protože se jedná o perspektivní
závodníky v dorosteneckých a juniorských kategoriích. Vydrží-li jim
nadšení a nezbytná tréninková morálka, mohli by v příštích letech
promluvit významněji do pořadí i na mistrovských soutěžích v kategorii
dospělých.

Petr Holman

I.Slavnostní akademie jednoty Sokol Horní Počernice
13.května uspořádal oddíl sportovní gymnastiky Sokol H.Počernic

Slavnostní akademii u příležitosti vstupu TJ do Československé obce
sokolské. V době sokolské slávy se takovéto akce neobešly bez kultur-
ního programu, proto si organizátoři ke spolupráci přizvali pěvecký
kroužek ZŠ Ratibořická "Pampelišky" a taneční skupinu z místního domu
dětí a mládeže. V 17.00 hod po slavnostním nástupu členek gymnastic-
kého oddílu se svým pěveckým uměním představil soubor "Pampelišky".
Přesto, že tělocvična ZŠ Ratibořická není stavěna k hudebním produk-
cím, byl jejich výkon ztrácející se ve velkém prostoru tělocvičny
oceněn potleskem cca 150 diváků. Pak již následovala jedna gymnastická
ukázka za druhou. Své gymnastické začátky předbedly nejmenší dětičky
ve věku 5-7 let. Potěšitelné bylo vidět mezi děvčaty i tři chlapce.
Své volné sestavy v akrobacii předbáděly gymnastky od žákyněk až po
ženy-trenérky. Viděli jsme krásně pohybově ztvárněné kvalitní sportov-
ní výkony přerušené jen tanečním, ale vlastně taky sportovním vystou-
pením tanečního kroužku domu mládeže. Cvičilo se na kladině, bradlech
a prostorové podlaze.Všechny výkony byly po zásluze
potleskem diváků. Chtěli bychom tímto poděkovat všem
vakům.

V sobotu 1.6.91 od 14.00 hod proběhne na hřišti v
Horní Počernice "Dětské sportovní odpoledne". Zveme
rodiče ke strávení sobotního odpoledne v areálu TO.

Josef Pirkl
tajemník TJ

odměněny vděčným
účinkujícím i di-

areálu
děti

TJ Sokol
i jejich

SDRUŽENÍ PRO STARÉ CHVALY
Vážení sousedé, přátelé a příznivci,

blíží se pomalu, ale jistě jeno malé výročí. Za pár dnů uplyne
rok od ustanovení "Sdružení pro staré Chvaly". Snad je to doba dost
vhodná k malému ohlédnutí na to, co se povedlo i nepovedlo, s čím si
třeba nevíme rady. Krátce a prostě by se dalo říci, že tak moc se
nestalo, že doba jednoho roku utekla jako voda a věcí nových přibylo
jako šafránu. Jenomže tak jednoduché to nebude.

Přes počáteční nadšení a euforii
jistě do určité apatie, a pokud někdo
velké většině na obranu vlastních zájmů,
telné právo každého z nás. Zdá se však,
věci obecní jsou věci naše a z tohoto hlediska přestáváme žít společ-
ně. Zase se začínáme stahovat do svých ulit a to, co je za vrátky, se
nás příliš nedotýká. Ve volebním programu jsme uvedli, že budeme pod-
porovat všechny pozitivní záměry, které budou sloužit ku prospěchu
občanů. Jsou však věci a díla, která si můžeme vytvořit sami a mít
z nich radost a sami si je můžeme chránit a udržovat. Ovšem aktivita

začínáme upadat pomalu, ale
pozvedá svůj hlas, je to ve
Je to jistě správné a nezada-
že začínáme zapomínat na to,že
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v tomto' směru opět povadla.Uvedeme pár maličkostí pro ilustraci. Pře-
vzali jsme do péče "park Šedivého" spolu s památníkem našim padlým.
Přes to, že jsme informovali prostřednictvím místního rozhlasu, dávali
jsme plakáty, moc zájemců se na úpravu nedostavilo. Dali by se spočí-
tat na prstech. Byli přítomni: p.Hýžďal, p.Šantrůček, p.Kulhánek,
p.Václavík, 5 brigádníků od Čechů a 2 od Tvrdíků. Totéž by se dalo
říci o úklidu prostoru "Stráně", kde pracovala rodina Dubova a p.Kul-
hánek. Skončila doba, kdy od občanského výboru jste do schránky do-
stali výzvu na brigádu a také si přiznejme, že mnozí šli z důvodů
různých, kdy ani tak příliš nezáleželo na zkrášlení a zušlechtění
prostředí. Tato doba skončila, zaplať Bůh. Ovšem je teď na nás samých,
jak společným věcem pomůžeme a co uděláme.

Počet členů sdružení zajímajících se o valné hromady klesá a ob-
dobně se projevuje i aktivita řady členů výboru. Možná, že někde se
stala chyba, ale je třeba určit kde, a proto začněte zvažovat, co se
nám zadrhlo a proč to nejde dál jako na začátku.

Dalším problémem jsou záležitosti, které z pozice "starých Chval"
neurychlíme a v rámci pokračující privatizace ani neovlivníme. Problém
největší a nejhorší je zcela nevyhovující a nedostatečná obchodní síť.
Nákupní středisko TRIO je stále zavřené, i když dle zastupitelstva
obce mělo fungovat minimálně již 3 měsíce. Nic moc se nepovedlo s are-
álem Státních statků, kde jsme si představovali kulturní a obchodní
centrum nejenom Chval. A už vůbec se nedá říci, že by byla v nejbližší
době naděje na obchod s potravinami přímo ve Chvalech.

Tyto záležitosti máme dál v patrnosti, ovšem realizace nebude tak
rychlá, jak jsme si představovali. Tak i problém bezpečnosti a míst-
ního pořádku je na stejně špatné úrovni. Životní prostředí se nám
nelepší. ČSD si vyčistila trať a nepořádek po sobě zanechala na místě.
Lidé dál odhazují papíry, tácky, kelímky před cukrárnou pana Poklopa,
i když jsou tam umístěny odpadkové koše. Pravdou je také, že přetéka-
jí, a pracovníci prodejny se ani příliš nezajímají o to, jaké je je-
jich okolí.

Abychom si však jenom nestěžovali, jsou i jisté náznaky zlepšení.
3e třeba pochválit občany ulice Březecká, kteří nepořádek po ČSD u-
klidili. Velice dobře se rozbíhá spolupráce se ZŠ Chvaly, díky pocho-
pení pí ředitelky Kobrlové, takže vytvářet u dětí obecní patriotismus
se nám možná již začíná dařit a máme z toho radost. Velmi hezky upra-
vený prostor je před domem paní Kavické a manželů Fričových, i okolí
rybníka začíná být upravené. Ke spokojenosti sousedů provádí sklenář-
ské práce pan Kulhavý, opravna obuvi byla také potřeba a i obsluha je
dobrá. Zelenina umístěná na chodníku u zastávky by si zasloužila lepší
prostředí, jak pro šíři sortimentu a příjemnou obsluhu, tak i pro
zákazníky. Trafika a prodejna novin pana Pisingera je velice vhodným
doplňkem obchodní sítě. Nové řeznictví ovírá pan Karoch, kterému pře-
jeme šťastný začátek. Takže doufejme, že další budou přibývat.

Vraťme se na závěr zase k životnímu prostředí. Ozelenění pásu
kolem dálnice vedeme dál v patrnosti a jakmile se vyjasní majetkové
poměry a vše se dá administrativně do pořádku, bude možné začít s vý-
sadbou. Škoda však toho času, který mezitím uplynul. Je to již druhé
vegetační období, kdy stromy mohly růst. Velké skládky MÚ svými pro-
středky zlikvidoval, zvláště pak gigantické smetiště na staré Satal-
ské, které si vyžádalo náklady 290 tis. Kčs, proto bychom měli za-
kládání nových bránit.

Vážení přátelé, zamyslete se nad tím a ma příští valné hromadě
očekáváme vaše návrhy a zapojení do obecního života.

Ing. A. Tvrdík

Sdružení pro staré Chvaly má k ispozici pro své členy využívání poš-
tovní přihrádky. V případě vašeho zájmu se informujte u J. Dubové,
Ledkovská 901.
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a pak že nás nečtou..
Čtou a reagují na články uvedené v Hornopočernickém zpravodaji.

Prosím, zde je jeden dopis zaslaný pokonce panu starostovi. Je to
odezva na článek "Prašnost, komunikace, úklid", uvedený v dubnovém
čísle.

Ing. Otakar Dvořák, ved. výroby Oblastního závodu státního pod-
niku Pražské komunikace, shodou okolností hornopočernický občan, nám
píše :

Vážený pane starosto,
již několikrát ze strany MNV, nyní MÚ Horní Počernice probleskla

na veřejnost nesprávná informace o zodpovědnosti Pražských komunikací
za nedostatečný úklid komunikací v obci. Tato mylná a zavádějící in-
formace byla nyní i zveřejněna v Hornopočernickém zpravodaji č. 4/91
v článku "Prašnost-komunikace-úklid" autora signovaného značkou HC. Na
uvedený článek chci reagovat a uvést problematiku na správnou míru.
Zároveň Vás prosím o předání dopisu redakci HPZ na vědomí s tím, že
tento měsíčník by snad nemusel používat praktiky některých současných
periodik a měl by zveřejňovat informace nezkreslené a ověřené.

Vybrané komunikace v Horních Počernicích (Náchodská, Božanovská,
Ve žlíbku, Bártlova a Libošovická) jsou ve správě Technické správy
komunikací, podniku hl.m. Prahy (TSK), která je investorem údržby na
těchto komunikacích prováděné. Jedná se o údržbu stavebního charak-
teru, dopravního značení, ale i čistění a zimní službu. Pražské komu-
nikace s.p. (na severovýchodním okraji Prahy konkrétně Závod sever)
jsou jedním z dodavatelů výše uvedených činností a jako hospodářská
organizace provádí výkony pouze na objednávku TSK nebo jiných inves-
torů. Nabídka služeb našeho závodu Vám byla, pane starosto, zaslána
písemně dopisem ředitele Ing. Vančury ze dne 25.2.1991.

Čistění komunikací ve správě TSK bylo v Horních Počernicích v mi-
nulosti prováděno jednorázovým ručním a strojním vyčistěním od zimního
posypu v jarním období (mimo ulic, po kterých jezdí linka č. 223 Khod-
lova až Komárovská, přestože byl Technickou správou komunikací na
žádost Dopravního podniku-Autobusy posyp vozovek objednán) a dále
strojním čistěním s určenou četností.

V současné době předává TSK část prostředků na čistění Obvodním
úřadům 1 - 10 a nadále bude finančně krýt čistění jen vybrané sítě
komunikací dle vyhlášky NVP č. 4 z roku 1986 (v Hor.Počernicích pouze
ul. Náchodská). Je naprosto zřejmé, že je rozsah čistění prováděný na
objednávku TSK pro obec Horní Počernice zcela nedostačující. Pro
zlepšení stavu životního prostředí proto nadále platí nabídka služeb
našeho závodu.

Na závěr chci podotknout ke zmíněnému článku, že i nám je líto
zbytečně projeté nafty a samosběru nadměrně opotřebovávaného při čis-
tění nevhodně zvolených komunikací bez dodržení správné technologie
odstraňování nadměrného znečištění, i když se jedná o jednorázovou
akci pronájmu vozu Místnímu úřadu. I v Počernicích lze najít dost
komunikací, kde by šlo provádět pravidelné blokové čistění stejně jako
ve vnitřní Praze a v některých obcích Praha 9.

S pozdravem
Ing.Otakar Dvořák

ved.vároby oblast.záv.SEVER

Redakce:
Že posyp, úklid i údržbu v Horních Počernicích provádí Oblastní závod-
SEVER s.p.Pražské komunikce potvrdil i autor dopisu. Posyp trasy auto-
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busu č. 223 objednal Dopravní podnik a tím i jarní úklid posypu.Dlužno
ještě jednou zdůraznit, že investorem-majitelem ulic Náchodská, Boža-
novská, Ve žlíbku, Bártlova, Bystrá a pisatelem zapomenutá Stoliňská
je opravdu Technická správa komunikací podniku hl.m. Prahy a že jedi-
ným podnikem, který prováděl čistění v Praze a tedy i v Horních Počer-
nicích, byl státní podnik Pražské komunikace.

Ptáme se, co je zde zavádějícího a mylného? Nevíme, zda dopis je
omluva za monopol na prováděné práce, nebo snaha o bezplatnou reklamu.

posledního dubna
Úterý 30. dubna, normální pracovní den. Od rána poprchává, ale

také leje. Na hřišti sokolovny však od rána ve svém volnu připravuje
skupina nadšenců tradiční "stavění máje a pálení čarodějnic". "Tradič-
ní" již druhé, zatímco pan primátor v Praze připravoval teprve první
primátorské čarodějnice.

To také bylo strašákem, jak dopadnou ty letošní v Horních Počer-
nicích a kolik přijde lidí. V 16 hodin bylo však vše připraveno. Stály
dvě hranice pro ohně, pódium pro muzikanty, stánky občerstvení a le-
žela oloupaná a ozdobená májka. Již před 17. hodinou se začaly všechny
obavy o účasti rozplývat. Prostranství areálu sokolovny se zaplňovalo
dětmi i dospělými.

Pro děti zde byla letos připravená maškarní diskotéka s cenami za
různé soutěže i o nejlepší masky. Mimo disotéku probíhaly sportovní
soutěže. Jak jinak, taktéž o ceny. To, že máme v městském znaku koně,
bylo zde také znát. Bez nich by to přeci byla ostuda. Xaverovští po-
níci a bryčka vedená p.Urxem, stejně tak vozík i valník p.Somra, byly
v neustálém obležení jízdy chtivých dětí, kterých zde již bylo dobře
k tisíci. Kolik, to nikdo přesně neví, neboť dětem byl vstup volný
a využívaly jej bohatě.

U stánků s občerstvením se tvořily krátké fronty na pečivo, slad-
kosti či buřty, které bylo možné si opéci na malém ohni. Do tomboly
přispěla a.s. Fruta, p. zahradník Konig, keramička pí.Martínková a řa-
da dalších. Na 120 cen v tombole, vyhrával tak každý čtvrtý los. Pro-
tože většinu lístků vykoupily děti, muselo se losovat oproti programu
ještě před postavením májky.

Po losovacím maratonu se vyzdobené počernické májky chopili nej-
šikovnější a nejsilnější počerňáci a bez větších potíží, více než 12ti
metrovou máj postavili. Stavění doprovázel malý ohňostroj pro ty,
kteří museli s malými dětmi odejít dříve domů. To již hrála dixilan-
dová kapela hrajících učitelů základní školy umění, dříve LŠU, kolegů
p.učitele Cibocha, kteří dělali celý večer všem velikou radost, zrovna
tak, jako počernický country band podporovaný hostujícím p.Vojtíškem.

Stojící májka a ohňostroj byl povelem pro zapálení velké hranice,
která společně s barevnou girlandou ozářila noc, ve které se pálí
čarodějnice.

Mrholení, hrozící opravdovým deštěm, vyprovokovalo p.Hovorku
a Tichého, kteří za sebou strhli i další, k postavení improvizovaného
krytu nad pódiem pro kapely, které se pravidelně střídaly k tanci
i poslechu veselících se lidí.

To vše podpořil velký ohňostroj vypálený možná už naposledy zbyt-
ky hornopočernické posádky.

Dobrá muzika, srdečná nálada, to byla atmosféra onoho večera,
který se protáhl lehce přes půlnoc. Druhý den před obědem vypadalo
hřiště sokola jako kdyby tam minulý večer nebylo přes tisíc lidí. To
byly tradiční druhé čarodějnice v Horních Počernicích.

Za rok nashledanou! /HC/
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*společenská kronika*

Pak život kniha je, již čteme rádi,
když každý list nám k duši mluví vůní

a září teplem, sladkou něhou mládí.
Bohdan Kaminský

Významná životní jubilea, která oslaví v měsíci červnu 1991

j u b i l a n t i

80 let
Rakušanová Marie
Mazánková Božena
Mánek Antonín
Rylich František
Urbanová Anna

81 let
Voháková Anna

82 let
Konečná Terezie
Rýslerová Josefa
Žižková Božena
Faberová Anna

83 let
Lazáková Františka

84 let
Šimáňová Anna
Hanuš Ladislav
Schmidová Anna
Záveská Pavlína

85 let
Šimonová Emílie
Kormaníková Anna
Holá Božena

86 let
Karkovská Františka

91 let
Šátralová Anděla

93 let
Lišková Marie

16.6.1911
18.6.1911
22.6.1911
24.6.1911
30.6.1911

1.6.1910

6.6.1909
9.6.1909
11.6.1909
17.6.1909

6.6.1908

10.6.1907
15.6.1907
25.6.1907
29.6.1907

12.6.1906
18.6.1906
26.6.1906

3.6.1905

11.6.1900

5.6.1898

Kalvodova 1227
Kramolná 1252
Běchorská 1111
Sekeřická 1059
Ruprechtická 2275

Mezilesí 1801

Běchorská 1844
Běluňská 257
Jívanská 585
Harcovská 1556

Chodovická 564

Hermanická 163
Na Svěcence 1628
Třebešovská 17
Splechnerova 896

Krčínská 196
Bártlova 76
Ratibořická 1161

Ve žlíbku 1794

Božanovská 1554

Trní 1184

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

Sbor pro občanské záležitosti
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zpravodaj • zpravodaj - zpravodaj

Členové Československé strany lidové srdečně zvou spoluobčany na
12.6.1991 o 19.00 hod. do velké klubovny TJ Sokol v Chvalkovicke ulici
na setkání občanů s poslanci za ČSL. Na různé dotazy, co zajímá ob-
čany, bude odpovídat Ing. Zbyněk Čeřovský a další poslanci FS a ČNR.

Za M0 ČSL zve J.Wagner

Městský
kteří se
práci.

úřad děkuje všem sčítacím komisařům
podíleli na sčítání lidu, bytů a domů

a sčítacím revizorům,
1991 za jejich obětavou

Oprava chybně uvedeného tel.č. z minulého HPZ

Opravy a údržba šicích strojů, drobné práce
Jiří Horečky, Lhotská 2203, Horní Počernice
te. 860 508 mezi 19.00 a 20.00 hod.

elektro.

KS DOMEČEK upozorňuje, že v měsíci červnu se konají taneční diskotéky
každou neděli v 19 hodin. Poslední diskotéka je v neděli 23.června.

Základní umělecká škola (dříve LŠU) bude od září 91 vyučovat v budově
bývalé ubytovny místního úřadu - za tělocvičnou ZŠ Ratibořická.
Nová adresa: Ratibořická 1899, Horní Počernice.

Ratibořická

tělocvična
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Výroba razítek

Nabízíme Vám razítka hranatá, kulatá, elipsovitá, rohová, samonamáčecí
TRODAT v ceně 8 Kčs/cm2 + příplatek za spec. sazbu a provedení držáku.
Ing.Petr Bechyňák
Mezilesí 652, Praha 9-Horní Počernice
tel. (02) 75 69 00 (9 - 14 hod)

Státní výzkumný ústav ochrany materiálu
Praha 9 - Běchovice

p ř i j m e
pracovnice do účtárny ústavu pro jednotlivé účetní agendy včetně účet-
ního výkaznictví
- platové zařazení T 10 - 12
- kvalifikační požadavek (alespoň minimální praxe v oboru)
Informace na tel. č. 741 351 - 5, 1. 501 - Ing. Z. Kapalová nebo osob-
ně v ústavu

Ústav pro výzkum a využití paliv
Praha 9 - Běchovice

p ř i j m e
- zámečníky, svářečský průkaz sváření plamenem a el.obloukem podmín.
- zámečníka, úřední zkouška sváření plamenem podmínkou
Bližší informace podá pí. Ing. Zavoralová, tel. 743 051, 741 351, 740
751, linka 443

a.s. Armabeton 08
závod strojně dopravní
Praha 9-H.Počernice, Bystrá 1720
p ř i j m e
samost. referenta zásobování - obor autodíly
Informace - p. L. Giesler, ved.stř. oprav strojů, tel.861 341 1. 216
dále p ř i j m e
dělníka do skladu pneumatik
Bližší informace podá p. Livora Vl.,ved. skladů, tel. 861 341 1.240

Za pomoc na zahrádce nabízím 15 Kíis/hod +rnat. výhody.
Telefon 86 99 57

Soukromá firma hledá pro pracoviště v Horních Počernicích
chemika - SPŠCH nebo VŠCHT.
nástup červen 1991 tel. 77 07 66

16



i

š i i i i i i i i i i i i : :

^iitiiHijii

.... iiiiliiiifiiiÉ" ííiiiiiiiitii

. :. • : : : •

. . . . .

• • : • • : . : . • . • : : • • • • :

. 1 • . . . . • •

PRODEJNY firmy BARD
nabízí

střešní žlaby, tvarovky a svodové roury z PVC
T

roury a tvarovky z PP a PE
•

roury a tvarovky z neměkčeného PVC
pro tlaková potrubí

•
roury a tvarovky z neměkčeného PVC

pro vnitřní kanalizaci
•

roury a tvarovky z neměkčeného PVC
pro kanalizační potrubí

•
drenážní roury PVC

T
fólie z rPE

•
keramické obklady, umyvadla, WC

iíiiiiíi

iiiiiiii

jijiijji

iiiiiiii

iiiijui

iiiiiiii

iiiiiiij

iiiiiiii

jiijjjijijj

iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Náchodská 615
193 00 PRAHA 9

02/860 240

iyy ...

iiliííf:::; = :;:;:::
::'::ž:::::Í:
IMIBIIMIII

iiijiÍMJiii

iiijiiiiiiii

JÍÍÍÍÍÍÍÍMÍ

iiifiiiiiiji

iiijiiiiiiii

iMtijjiíjti

iiijiitiiiii
;;::::=

; : ' • • ' : ' . ' : "

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiliiiiiiij

Turkova 82

Týniště n. Or l ic í

PSČ

517 21

_ _ _ _ _ __ _ _ _5 i i Í • i \ z: i ; i i \': Z \: i \ i : : " i ; i : i \ 1 \ i i i '•''•• ~ř i i i i '•• i r.; \ í i i i h i 1 i : i : n

li! IP)
lil i l:!:=}:;::: =
iiiuiíiijii

iiiiiiijiii

Ijilíiiiiiii

i)ijj;ji!Íi

ijtáíujni

iiiuiiiiiii

itijiiiiiii
= |

Miiiuiiiitíiiiiii

Íiiijijiiijjiii;ijjiiiijiniiiiiii:iijjjiiiiijjiiijiij

Podhradská 10
350 02 CHEB

0166/30550
l inka 7

•

iiiiiii I

1
Í'lit|t
i:5íi:
llSISt

iiiiii
::::::!!!!!!
(iiiij

íiiiii

fiiiii

ijiiij

1

::=:•:!!•=!::

tiiitiiíiitii

17



TAK TO BYLO

18

Je to již 21 let, kdy se z náhody stala tradice. Byl položen základ
činnosti dětského divadla ve Svépravické škole. Paní, tehdy "souška"
učitelka,odcházela do důchodu a děti, což už je dnes také vzácnost,
jí za její lásku chtěly zahrát divadlo. Tehdy večer byli "Broučci"
v zahradě školy senzací v Horních Počernicích. Nadšení dětí - malých
herců - neznalo mezí. Vůně divadelní šminky a atmosféra večerních
představení prosákla celou školou i domácnostmi rodičů. Ještě nebylo
dohrané poslední představení a již byly rozdané a také přijaté úkoly
na stavbu divadla v přírodě, jednoho z nejkouzelnějších u nás.
Večerní Praha po létech nadepsala úvodník titulem "Zázrak v Horních
Počernicích" a nebyl to titul nadnesený. Každým rokem se zdokonalovalo
pod vedením rodičů divadlo i umění malých herců. Každým rokem viděli
malí i velcí diváci nové inscenace. A pak přicházely i úspěchy přesa-
hující rámec Horních Počernic, okresu i kraje. Po třech letech inten-
zivní a nadšené práce dětí, ale hlavně rodičů, se dostavily velké
úspěchy. Hry "Zmatky kolem Katky" a "Pulci" byly zařazeny do národní
přehlídky v Kaplici a na I. Československou přehlídku dětského herce
v Trnavě.

Nabídky a pozvánky na festivaly a přehlídky přicházely ze všech
stran až do....

1. listopadu 1975 se hrála v kulturním domě "U Čelikovských" hra
pana prezidenta Václava Havla "Žebrácká opera", na kterou pozvali jako
vedoucího dětského divadelního souboru pozvali i mne. Od tohoto okam-
žiku o soubor nebyl zájem. Ne přímo, ale mafiánsky byla vytýkána hod-
nota repertoáru. Všichni "radní" a jejich poslušní "podaní" rozhodo-
vali den před premiérou "Mackhbeta" od J.Loukotkové, zda velkomyslně
povolit představení nebo přísně "zatrhnout rejdy nelegálního souboru".
Představení se za nadšení diváků i Jarmily Loukotkové odehrálo bez
jediného plakátu, ale s přeplněným hledištěm. I mafiáni byli poprvé
a naposledy v divadle. Pak ve vší tichosti nastala nejslavnější éra
dětského - mládežnického divadla. Na "Piráty z Fortunie", Macháčkovy
"Ženichy" a Mussetovo "Se srdcem divno hrát" se vzpomíná dodnes.

Za 18 let činnosti Svépravického divadelního souboru prošlo pří-
rodní scénou mnoho dětí, kterým zůstaly krásné vzpomínky na celý
život.

Při letošním festivalu budou svépravické děti jen mezi diváky.
Škoda. Protože úspěšně předat štafetu mohou jen děti dětem. Ovšem
zázemí musí mít v rodičích jako tehdy před 21 lety.

Vladimír Stoklasa



DIVADELNÍ FESTIVAL
Přehled představení 21. ročníku divadelního festivalu:

8.6.
sobota
16.00

9.6.
neděle
16.00

15.6.
sobota
16.00

JAK SE KRADOU PRINCEZNY aneb POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY
"Kdo se umí smát, může s námi hrát, ale kdo se na svět
mračí, ten utíkat nepostačí, sežere ho drak"
hraje: DOPRAPO Praha
autor: Stanislav Oubram, Václav Novák
režie: Tomáš Masák

PASÁČEK VEPŘŮ
Klasická pohádka podle předlohy Hanse Christiana Andersena
hraje: MÁH - ÚKDŽ Praha
režie: Karla Voglová

BYL JEDNOU JEDEN DRAK
Veselá pohádka naruby
hraje: Spolek divadelních ochotníků v Braníku
autor: Josef Lada, Alex Koenigsmark
rerie: Josef Kettner

16.6. POVÍDEJME SI, DĚTI aneb JAK SE DĚLÁ DOPOLEDNE
neděle Povídání a zpívání podle Veselé knížky Josefa Čapka
16.00 hrají: Jan Susa a dva členové skupiny MUSTANGOVÉ

- František Prosek a Bohuslav Navrátil

22.6. DRAČÍ POHÁDKA aneb ŽÁDNÁ BABA KRASAVICE NÁS NEPŘEMDŽE
sobota Příběh o posledním drakovi na světě, který neúnavně hledá
16.00 přítele a nachází jej v princi Jakubovi

hraje: ATELIER ABRAKADABRA - Pavla Říhová a Jan Kostroun
autor a režie: Martin Nezval

23.6. POHÁDKA FALEŠNÝCH PRINCŮ
neděle Netradiční pohádka s písničkami, ve které si zahrají
16.00 a zazpívají i diváci

hraje: PAN DÍVADLO Praha
autor: Jan Gibek
režie: Aleš Dvořák, Jan Meisner

Změna programu vyhrazena!

Přírodní divadlo najdete v zahradě ZŠ Svépravice, Spojenců 1408,
spojení autobusem č. 223 do stanice Khodlova.

Při návštěvě divadla doporučujeme sportovnější oblečení a vhod
přijde občas i deka a deštník či pláštěnka.
Vstupné pro děti je 5,-Kčs, pro dospělé 10,- Kčs.
Začátky představení jsou v 16.00 hodin.

Přejeme všem dětem i jejich rodičům dobrou zábavu a věříme, že
se všechna představení festivalu setkají se zájmem diváků. Vždyť málo-
která obec se může pochlubit tak dlouhou divadelní tradicí a půvabnou
letní scénou. Letos se, bohužel, nepředstaví žádný místní divadelní
soubor a to je škoda, protože vystoupení "domácích" patřila vždy
k nejlepším - snad tedy za rok.

POČERŇÁCI, FESTIVAL JE TU PRO VÁS A ZAČÍNÁ UŽ 8. ČERVNA !!!
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kino OKO
3 . p o .
4 . ú t .

7 . pá .
8 . s o .
9 . n e .

10.po.
11. út.

1 4 . p á ,
1 5 . s o .
1 6 . n e .

1 7 . p o .
1 8 . ú t .

2 1 . p á .
2 2 . s o .
2 3 . n e ,

2 4 . p o ,
2 5 . ú t ,

Čarodějky z Eastwicku USA Mládeži do 15 let nepř
Sex-apeal nejmocnějším kouzlem
vyslance pekel

Měsíc 44
Pátrání po zmizelých kosmických
lodích Galokticke společnsti

Vloupání
Nezkušení policisté na stopě

NSR Mládeži do 12 let nepř

NSR Mládeži do 15 let nepř

9 a 1/2 týdne USA Mládeži do 15 let nepř
Erotické naplnění vášnivé lásky
dvou mladých lidí

DEJA VU
Sitační komedie o americkém
zabijákovi

Oběti války
Válečné drama z Vietnamu

Pol.-SSSR
Mládeži do 12 let nepř

USA Mládeži do 15 let nepř

Hrací skříňka USA Mládeži do 15 let nepř
Právnická obhajuje svého otce,
který byl odhalen jako válečný zločinec

9.

16

23

ne.

. ne.

. ne.

Vrabčák

Setkání

Zvířátka

Vilík

s večerníčky

a lupiči

2O
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