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SDRUŽENÍ PRO STARÉ CHVALY
V polovině června se zaktivizovala vlna nesouhlasu občanů navzující na
dřívější nevyslyšené protesty, která vyústila v protestní petici to-
hoto znění:

My občané starých Chval společně se členy Sdružení pro staré
Chvaly rozhodně protestujeme proti výstavbě - "zkapacitnění sí-
dliště FMV I" v prostoru před stadionem Xaverova u ulice Božanov-
ská. Požadujeme opravit výstavbu takovým způsobem, aby.nedošlo
k zastínění oblasti ulice Splechnerova a narušení urbanistického
rázu starých Chval.

K ní výbor Sdružení pro staré Chvaly vypracoval toto prohlášení:

Protestujeme proti tomu, aby bylo ve výstavbě pokračováno takovým
způsobem, jak je projekt uvažován. Postavit zde na jednom z nejcenněj-
ších míst -již vedle obludných garáží- dvanácti a šestipatrový dům
považujeme za naprosto nevhodné a odporující zdravému rozumu. Od dob
sředověku byly vymyšleny vhodnější způsoby, než je stavění budovy na
skalním ostrohu. Pomineme-li prozatím estetická kritéria, která jsou
však stejně důležitá, vycházejí ze zkapacitnění další problémy:

1) je to zastínění domů a zahrad v ulici Šplechnerova. Obyvatelé
Chval byli s výstavbou seznámení v lednu 1990 na veřejné schůzi
a připojili se ke stížnosti občanů Šplechnerovy ulice.

2) dosavadní bujení výstavby sídlišť v Horních Počernicích bylo
přínosem pouze pro jejich obyvatele, nikoliv pro starousedlíky.
Argumenty typu, že investor (FMV) vybudoval v obci obchody, škol-
ská zařízení, kanalizaci a pod. neobstojí, neboť se toto netýká
vůbec území Chval.

3) domníváme se, že pokračování v panelové vysokopodlažní výstav-
bě je výsměchem rodící se demokracii a státu, kde by se nemělo
investovat do takového typu výstavby o němž se dnes již ví, že je
naprosto nevyhovující a nesplňuje kritéria pro kulturní bydlení
a není v souladu s ostatními potřebami obce. Pro předpokládané
byty a příliv nových obyvatel není dostatečně zajištěna jak ob-
chodní síť, tak školy, které jsou již dnes přetíženy a též čis-
tička odpadních vod je nedostačující.

4) taktéž se domníváme, že pokračování ve výstavbě nepřispěje
k uvolnění napětí, které vzniklo a stále se v poslední době pro-
hlubuje, mezi obyvateli sídliště a obyvateli staré zástavby,
neboť v nich narůstá pocit, že sídliště bylo vždy preferováno na
jejich úkor.

Protože Sdružení pro staré Chvaly má ve svých stanovách usilovat
o zachování historického rázu tohoto regionu a zkapacitnění citelně
zasáhne do vzhledu tohoto území, je naší povinností žádat o změnu vý-
stavby. Proto navrhujeme určité kompromisní řešení: Dvanáctipodlažní
objekt snížit až na čtyřpodlažní a úbytek bytů kompenzovat jeho roz-
ložením do šířky. Šestipodlažní objekt pak nestavět vůbec a již zalo-
žené základy využít pro vybudování obchodu, buď s potravinami nebo
masem, popřípadě provozovnu potřebných služeb.



Dále pak trváme na tom, aby přepracování objektu se provedlo takovým
způsobem, aby vzhledově zlidštilo chladné typy paneláků, odpoutalo se
Od dosavadního stereotypního řešení a buď použitím jiné technologie
nebo vzhledovou úpravou pojednalo objekty tak, aby se staly důstojným
a architektonicky kvalitním přechodem mezi historickou částí obce
a stávajícím sídlištěm FMV. Již stojící budovu garáží začlenit do
tohoto projektu a její konečný vzhled upravit tak, aby nebyla odstra-
šujícím příkladem pro příští dobu.
Vzhledem k poloze tohoto místa a k jeho atraktivnosti se domníváme,že
je morální povinností každého, kdo se zde bude dále podílet na vý-
stavbě, toto místo zhodnotit, zkrášlit, ale v žádném případě nezničit,
což se v současnosti děje.

Protestní petici podepsalo 450 občanů a dne 26.6.90 jsme ji přednesli
na plenárním zasedání MNV, které jí hlasováním vyjádřilo podporu. Po
tomto podnětu národní výbor vyvolal jednání za účelem vyjasnit další
osud této výstavby. 3.7. se sešli zástupci MNV, FMV, ÚHA, ONV 9 a
Sdružení. Po přednesení stanovisek přítomných k výstavbě se v závěru
dohodlo, že investor požádá o zastavení stavby (konkrétně montáže
šestipatrového objektu a nezaložení základů dvanáctipatrového) do
dalšího jednání, kde by se měl též zúčastnit i dodavatel a projektant.
Po této slibné dohodě jsme se přesto zašli podívat na staveniště.
K našemu překvapení se zde pracovalo s neobyčejným nasazením. Dohoda
sice byla dodržena, protože se nic nemontovalo, ale domníváme se, že
předpokládá-li se změna projektu, není zrovna nejvhodnější všechno
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zabetonovat tak, aby to již nešlo změnit. Druhá schůzka zainteresova-
ných stran doplněná dodavatelem a projektantem se konala dne 18.7. též
na MNV. Jak se ukázalo, zásadním nedostatkem byla nepřítomnost zá-
stupce z ÚHA, který se nedostavil, přestože byl vyzván. Z jednání
totiž vyplynulo, že z právního hlediska je na změnu projektu třeba
i změna územního rozhodnutí (která vydává UHA) a tak nebylo možné
otázku zastavení stavby dořešit na tomto jednání.
Přestože předseda MNV je požádal, aby ve výstavbě do dalšího rozhod-
nutí nepokračovali, aby se zbytečně nezvyšovaly náklady před změnou
projektu, účastníci na stavbě zainteresovaní toto odmítli s tím-
cituji: " výzva předsedy MNV není právě relevantní, HS platí a není
tedy důvod, aby stavba dále nepokračovala".
K tomuto netřeba komentáře, v tuto chvíli další informace nemůžeme
poskytnout, neboť je 18.7. 18 hodin a rukopis pro toto číslo odevzdá-
váme do tisku.

Jitka Dubová

Na tomto místě jsou základy pro 6-ti podlažní panelový dům

K problému se vyjádřil po závěru jednání i předseda MNV Ivan Liška.
Kopii jeho dopisu, zaslanou na vědomí Sdružení pro staré Chvály, pře-
tiskujeme :

Vážený pan
Ing.arch. Zdeněk Rajniš
náměstek primátora hl.m.Prahy

Vážený pane náměstku,

obracím se na Vás v naléhavé záležitosti z oblasti výstavby v na-
ší obci - Horních Počernicích. Jedná se o akci "zkapacitnění sídliště
Federálního ministerstva vnitra I" - výstavby 106 bytových jednotek,
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dále výstavby garážových stání o 5 podlažích a potřebné technické
vybavenosti, m.j. rozšíření kapacity čistírny odpadních vod Chvalka.

Stavební povolení pod č.j. 952/492/87 vydal MNV Horní Počernice
dne 4.9.1987 na základě rozhodnutí o umístění stavby vydaném Útvarem
hl. architekta dne 28.11.1985 pod č.j. 9955/85 ÚKS-S/846. Vzhledem
k tomu, že se jedná, především pokud jde o obytené domy a garážová
stání, o způsob výstavby zcela poplatný minulé době, rozšířily se
diskuze mezi občany o její správnosti, způsobu projednávání i dopadech
na životní prostředí v nejstarší části obce ihned po listopadových
událostech loňského roku. Již 18.12.1989 podali občané Chval stížnost
ONV Praha 9 podepsanou panem Václavem Ruthem. Jelikož se stížnost
týkala rovněž rozhodnutí o umístění stavby, ONV Praha 9 ji postoupil
rovněž Útvaru hl. architekta svým přípisem ze dne 5.1.1990.

Mezitím i poté sílily tlaky veřejnosti, formulované Občanským
fórem v Horních Počernicích v jeho programovém prohlášení, na
zastavení další výstavby panelových domů na území obce. Rovněž se
začal vyhrocovat politický problém Horních Počernic - daný charakterem
a složením obyvatel obce - především v' důsledku necitlivého řešení do-
stavby intravilánu obce sídlištními útvary investovanými FMV pro své
pracovníky. Ti se také v období rekonstrukce národního výboru v Hor-
ních Počernicích, vědomi si své početní síly v obci, v I.čtvrtletí
t.r. neslavně prezentovali svým přístupem a obranou starých praktik.
Naproti tomu občané - starousedlíci se tím více domáhali svých opráv-
něných a dříve přehlížených požadavků na technickou a občanskou vyba-
venost obce.

Sílící odpor proti dostavbě 2 panelových obytných objektů (12 a
6 podlaží) vyvrcholil peticí Sdružení pro staré Chvaly, projednanou
a podpořenou i plenárním zasedáním MNV Horní Počernice dne 26.6.1990.
Mezitím se nad nesmyslností řešení výstavby nadzemních garážových
stání podivil i pan prezident Havel při své návštěvě Horních Počernic
v květnu.

Po jednání na ÚHA v červnu t.r. jsem upozornil představitele IÚ
FMV při jednání v Horních Počernicích na nutnost provést změny ve
výstavbě, t.j. především snížení podlažnosti na max. 4 nadzemní patra,
uspokojivější řešení vnějšího vzhledu domů, možnost začlenění obchodů
do přízemní části objektů i řešení občanské vybavenosti jako takové
(v současné době např. není v hornopočernických školách prakticky
žádné volné místo). Poté MNV vyvolal jednání dne 3.7. za účasti ÚHA,
IÚ FMV, ONV, MNV a Sdružení pro staré Chvaly a 18.7. t.r. za účasti
dále rozšířené o druhého investora (Spoje), dodavatele (PS Přerov)
a projektanta - Spojprojekt. Zatímco při prvním jednání bylo dosaženo
alespoň částečné dohody o dočasném zastavení stavby, při jednání dru-
hém, zejména po vyjádření dodavatele a vyčíslení případných škod
vzniklých zastavením stavby, konstatovali shodně oba investoři i doda-
vatel, že stavbu zastaví jedině na základě zrušení stavebního povolení
a rozhodnutí o umístění stavby. Tím v podstatě účastníci výstavby
projevili svoji neochotu řešit situaci neúředně, naopak ke svému sta-
novisku připojili i záměr trvat na náhradě škod vzniklých zastavením
stavby na dobu nezbytně nutnou pro přeprojetování a nové stavební
řízení. K tomu je třeba dodat, že stavba prvního objektu (6 podlaží)
na hraně skály nad úbočím vedenou ulicí Šplechnerovou je založenaa
připtavena k montáži, stavba 12 podlažního objektu sice zložena není,
ale jsou připraveny veškeré sítě.

Vážený pane náměstku, obracím se na Vás, nejen jako na odborníka
za úsek výstavby hl.m.Prahy odpovědného, ale i jako zástupce Občan-
ského fora na pražské radnici. Osobně jsem přesvědčen, že zastavit
a změnit způsob výstavby podle požadavků občanů je správné i reálné.
Proto se jako představitelé obce obracíme na Ministerstvo životního
prostředí České republiky se žádostí o přezkoumání územního rozhodnutí
v mimoodvolacím řízení. Současně jsme po předchozím projednání s ÚHA
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podali svoji žádost i tam. Věřím, že v případě potřeby naše stanovisko
podložené přáním stovek obyvatel Horních Počernic podpoříte. V každém
případě Vás o celé záležitosti tímto chceme informovat dříve, než se
o ní dovíte ze sdělovacích prostředků, kam se občanské iniciativy
nepochybně obrátí.

Děkuji Vám předem za zájem o naši obec.
S úctou

Ivan Liška
předseda MNV

Výbor Sdružení pro staré Chvaly podporuje stanoviko OF Malé Strany
a Hradčan a Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan.
S jejich otevřeným dopisem české vládě k návrhu zákona o hlavním městě
Praze se plně ztotožňujeme.
V tomto duchu poslal výbor Sdružení dopis předsedovi české vlády
v němž se připojuje k tomuto stanovisku a zdůrazňuje, že současnou po-
dobou tohoto zákona je okrajovým obcím Prahy znemožněno napravit napá-
chané škody z minulosti.
Dále se výbor obrátil též na poslance České národní rady, kteří byli
zvoleni za Prahu s výzvou, aby zodpovědně zvážili konečnou podobu
přijímaného zákona o hl.m.Praze a pomohli prosadit takovou jeho verzi,
která i pražským obcím umožní samosprávný statut.

Otevřený dopis české vládě od OF Malé Strany a
občanů a přátel Malé Strany a Hradčan.

Hradčan A Sdružení

Seznámili jsme se s návrhem zákona o hlavním městě Praze, který
vypracoval dosavadní aparát NVP a české vládě má být v těchto dnech
předložen k projednání a ke schválení. Jsme přesvědčeni, že tento
návrh zákona je v přímém rozporu s demokratickými principy obecné
samosprávy tak, jak mají být uplatňovány v naší zemi. Praha by podle
našeho názoru měla být z hlediska samosprávy dobrovolným společenstvím
samostatných obcí tak, jak přirozeně nebo historicky vznikaly. Před-
ložený návrh má podle našeho názoru tyto základní nedostatky:

1. pokračuje ve starém centralistickém řízení města, pojímá město
jako státní instituci, obce však nejsou státními institucemi.

2. přesně neodděluje sféru kompetencí státní správy a obecné samo-
správy a tak vlastně stvrzuje neosvědčený model národních výborů.

3. prakticky vylučuje občana z přímé účasti na správě obecních zále-
žitostí .

4. zcela pomíjí existenci majetku jednotlivých pražských obcí a hos-
podaření s ním k jejich prospěchu.

5. nepřiznává pražským obcím právo hospodařit s místními daněmi
a poplatky a tím jim znemožňuje jejich samostatnou existenci.

Návrh zákona byl projednán v časové tísni a nebyl
čany. Považujeme jej za zcela nepřijatelný. Žádáme
se odpovědně zabývala naším stanoviskem.

projednáván s ob-
českou vládu, aby
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POJĎTE S NÁMI NA PROCHÁZKU!
Jdeme z náměstí na Chva-

lech kolem prodejny stavebnin
přes železniční přejezd po
silnici, která se nyní jmenuje
"Stará Skalská". První, co nás
upoutá jsou vzrostlé silné
lípy, ale ze tří čtvrtin
suché. Suché pahýly větví se
němě vzpínají k obloze, jsou
obžalobou naší lhostejnosti
a bezcitnosti k našemu okolí
a přírodě, která je zatím tak
tolerantní, že nám umožňuje
přežít. Zatím nás varuje
a přiměřeně krátí náš věk a
čeká, kdy si všimneme jak jí
ubližujeme. Právě tyhle lípy
jsou objetí solení silnice,
později úpravy příkopů postři-
kem herbicidy a také působení
velice "zdravého" vzduchu,
který nám západní větry přiná-
šejí z naší milé matičky měst
- Prahy. Další příspěvek jim
poskytli stavitelé místních
závodů, kteří kmeny stromů
zahrnuly do výše cca 1 m.

Asfaltová silnice, po
které nebyl velký provoz, byla
celkem příjemnou procházkovou
trasou pro cyklisty. Byl z ní
nádherný rozhled do kraje na
severu, odkud při dobrých
podmínkách byla vidět hora
Říp, Velký a Malý Bezděz
a celé krásně modelované pod-

hůří Krkonoš. Že je cesta asfaltovaná se můžete domnívat pod vrstvou
sřepů. Také okolí dostává stále "pří rodnější" ráz odpadky nejrůzněj-
šího druhu, počínaje velkým průmyslem, konče poklady, které věnují
místní podnikatelé vyrábějící nejrůznější pouťové zboží. Další poklady
věnovali mnozí místní, kteří si zřejmě říkají, že popelnice je přeži-
tek.
Po osvěžující procházce tímto čarovným prostředím, kdy si říkáte tak
a teď se konečně podívám do kraje, se před vámi vztyčí hráz, celé
zbudovaná z odpadků.
Nu vida, přece jenom mnozí skládkaři jsou ukáznění a velice úsporně
ukládájí.Přece jenom se víc vejde. Co na tom, že na této terénní loka-
litě probíhá rozvodí, takže mohu otrávit vodu, která teče jak do Labe,
tak i do Vltavy. Co na tom, že mohu zničit vodu alespoň polovině
Chval. A vlastně préč neskládá, když ani cedule se zákazem skládky
není nikde vidět. Proč neskládat, když se tak dělo s tichým souhlasem
bývaléhoi MNV.
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Když překonáte tuto poslední překážku, najdete za ní dva krásné
vzrostlé a zdravé jírovce mezi nimiž stojí Boží muka a dál ...
Ten výhled do kraje, ta krása!!!

To, co vidíte je pěkná asfaltovaná silnička, lemovaná ovocnými stromy,
vlastně alej a podívejte se jak krásná, radost pohledět. Aleje nebo
stromořadí většinou vedou k nějaké dominantě, vyhlídce nebo jen tak
lemovaly cesty, které někam vedly. Ta naše vede kam? Snad by nám to
mohl povědět pan Jiránek a byla by to hořká odpověď, třeba ve smyslu:
"Vážená rodná krajino. Přijmi naši hlubokou omluvu..."

(V. Jiránek)
Myslíte, že jí to bude sloužit?
Chvály měly přece krásné okolí a všechny cesty někam vedly. V součas-
nosti většina z nich nevede nikam a mnohé z nich už neexistují. Místo
cest nás obkolpily dálnice, které nám vlastně znemožnily cesty do
přírody. Bývalá cesta do Dolních Počernic vedla v lukách, zatáčela pod
lesem a mohli jste se rozhodnout, jistli půjdete lesem do Svépravic
nebo až do Klánovic. Teď skončíte u další skládky. Cesta kolem trati
do háječků byla i v parném létě osvěžením, protože tam stále pofukoval
větřík, který přinášel vůni obilných lánů. V současnosti skončíte
u dálnice , kde se můžete do sytosti načuchat výfukových plynů. Krásné
panorama Chval nám velice "zpříjemnil" ÚHA, který povolil stavět ob-
ludnosti z betonu na tom nejvýraznějším místě. Jen se všichni na to
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podívejme a ze všech stran, vžyť my na to máme. Postavit však pořádný
obchod, zařídit služby, udělat něco prospěšného pro staré usedlíky na
Chvalech, na to nám nějak v těch "požehnaných" letech jaksi nevyšel
čas ani peníze a snad do toho nebyla ani chuť.

Jak to vypadá, po okolí se už příliš neprojdem, proto se budeme
muset zabývat tím nejbližším okolím. Spoustu námětů jsme dostali v od-
povědích na anketní lístky, takže to nám bude vodítkem v realizaci
a podpoře různých akcí, které sdružení bude konat. Za to vám všem
budiž dík. Jedná se však i o to, abyste přemýšleli nad budoucností
a její realizací. Blíží se komunální volby. Přemýšlejte o těch nejlep-
ších z nás, kteří bodou mít plnou důvěru a o kterých budeme vědět, že
bodou hájit naše společné zájmy.

Ing. Antonín Tvrdík
foto: J.Dubová, J.Řehák

•právní poradna•
Podnikání a majetek v manželství

Podnikatelská činnost ať úspěšná nebo neúspěšná zasahuje do ma-
jetkových vztahů mezi manžely. Podle § 145 občanského zákoníku může
běžné záležitosti, týkající se společných věcí, vyřizovat každý z man-
želů. U ostatních záležitostí, týkajících se společných věcí, je třeba
souhlasu obou manžeků - jinak je právní úkon neplatný. Rozhodování
o závažných majetkových operacích, které jsou se soukromým podnikáním
zpravidla spojené, rozhodně není běžnou záležitostí. Proto je souhlas
druhého z manželů nutný. Když manžel dá svůj souhlas při zahájení
podnikání, k dalším právním úkonům, souvisejícím s podnikáním, již
souhlas druhého manžela není třeba. Manžel má však možnost se vyhnout
riziku, které podnikání přináší, a to tak, že podá návrh na zrušení
bezpodílového spoluvlastnictví manželů u soudu, který ho zruší. Poté
se zisky z podnikatelské činnosti, která je vykonávána společně nebo
za pomoci manžela, rozdělují v poměru, který je stanoven ve smlouvě,
kterou manželé spolu uzavřou. Jestliže smlouvu neuzavřou, stanoví
zákon domněnku o rovnosti podílu z příjmu.

Jak označovat firmu

Dle zákona o soukromém podnikání občanů je podnikatel při pod-
nikání oprávněn a současně povinen používat obchodní názen (firmu)
uvedený v rozhodnutí o registraci jeho podnikatelské činnosti. Název
firmy podnikatel uvádí do žádosti o registraci a skládá se z příjmení
podnikatele, popřípadně z dodatku zamezujícího zaměnitelnost. Orgán
příslušný k registraci může připustit i jiný obchodní název. Obchodní
název by tedy měl znít např takto: Novák - sklenářství.

Kromě obchodního názvu (firmy) může podnikatel používat i ochran-
nou známku. Ochranná známka však musí být zapsána do rejstříku ochran-
ných známek, který vede Úřad pro vynálezy a objevy.

Trestní postih za podnikání bez povolení

Podnikatelskou činností rozumíme trvalé provozování výroby,
obchodu nebo poskytování služeb a prací aneb jiných činností za účelem
získávání trvalého zdroje peněžitých příjmů. Oprávnění k podnikatelské
činnosti vzniká registrací.
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Podle nového ustanovení trestního zákona ( § 118 neoprávněné pod-
nikání) ten, kdo neoprávněně ve větším rozsahu podniká, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem. Odnětím svo-
body na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, když používá
k této činnosti jiného jako pracovní síly nebo získá takovým činem
značný prospěch.

JUDr Josef Kunášek

Úvaha nad jednou polemikou

V Hornopočernickém zpravodaji č.7/1990 byl uveřejněn článek
Ing.Miroslava Vokřínka "Polemika s právní poradnou JUDr Josefa Kunáš-
ka". Autor tohoto článku zaplnil jednu stranu zpravodaje polemikou
s mou odpovědí na otázku, týkající se možnosti nákupu bilancovaného
materiálu soukromými podnikateli. Byl jsem v této souvislosti obviněn,
že šířím nesprávné, neobjektivní informace, které u soukromých pod-
nikatelů mohou vyvolat zbytečné obavy a rozhořčení.

Problematika nákupu bilancovaného materiálu soukromými podnika-
teli je z hlediska problémů, se kterými se soukromníci při své činnos-
ti potýkají, okrajovou záležitostí. Navíc se domnívám, že během krátké
doby tento problém nebude existovat. Vztahy v obchodě se vyvinou tak,
že bude větší problém zboží prodat, než ho nakoupit. Budeme normální
stát. Proto jsem se touto otázkou zabýval pouze z právního hlediska.
"S ohledem na skutečnost, že většina lidí, kteří se zabývají soukromým
podnikáním, jsou lidé bez právního vzdělání, jsem použil formulaci, že
"soukromník nemůže koupit bilancovaný materiál", namísto formulace
"soukromý podnikatel nemá právní titul k nákupu bilancovaného materiá-
lu", která je sice přesnější, ale každý jí dobře nerozumí. Bilancovaný
materiál je určen konkrétnímu odběrateli, např. obchodní organizaci,
která ho prodává stejně jako jiné zboží. V tomto momentě se už nemůže
hovořit ze strany soukromého podnikatele o nákupu bilancovaného mate-
riálu.

Musím se vyjádřit k pochybné iniciativě Ing.Vokřínka. Do součas-
ného slovníku i myšlení většiny lidí se dostalo nové slovo.. Které?
Smysluplný. Polemika Ing.Vokřínka nepřinesla čitateli zpravodaje žádné
nové informace, které by mu byly k něčemu dobré.

V současné době probíhají u nás změny, které se odrážejí i v no-
vých zákonech. K tomu, abychom vybudovali právní stát, musíme znát
zákony. To je smyslem poradny, která není určena jen soukromým pod-
nikatelům, ale široké veřejnosti. Z tohoto hlediska vybírám na základě
svých zkušeností z právní poradny pro podnikatele problémy, o kterých
se domnívám, že budou zajímat podnikatele i veřejnost. Snažím se na ně
srozumitelným, pro každého přístupným způsobem odpovědět.

JUDr Josef Kunášek
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* společenská kronika *

Stáří je podzim lidský,
po jaru, létu, plodný to čas...
zkušenost najdu v něm vždycky,
pro moudrost k podzimu se vrátím zas...

Jaromír Chuchel

V měsíci srpnu oslaví svá významná životní výročí naši spoluobčané

85 let
pan Antonín Rýsler, narozen' 20.8.1905, byte/m Běluňská 257
86 let
paní Růžena Olivová, narozena dne 15.8.1904, bytem Běluňská 337
paní Vlasta Dandová, narozena dne 22.8.1904, bytem Běchorská 1142
87 let
paní Antonie Svobodová, narozena dne 10.8.1903, bytem Jeřická 1272
pan Zdeněk Šimer, narozen dne 31.8.1903, bytem Vlásenická 1010
88 let
paní Zdeňka Barešová, narozena dne 13.8.1902, bytem Třebešovská 529
92 let
paní Růžena Malíková, narozena dne 23.8.1898, bytem Vysokovská 1422

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

Sbor pro občanské záležitosti
Praha 9 - Horní Počernice

Kulturní středisko Osvětové besedy MNV "Domeček", Votuzská 322, tel
86 36 26, bude provádět

Zápis

do kursů na školní rok 1990/91 na výše uvedené adrese ve dnech:
3.9. pondělí
4.9. úterý
5.9. středa vždy v době od 14.00 do 18.00 hodin

V příštím roce Vám nabízíme tyto kursy:
jazyk anglický
jazyk německý
pohybová výchova
výtvarná výchova

-pro děti od 2.tř. ZŠ až po dospělé
-pro děti od 2.tř. ZŠ až po dopspělé
-pro děti od 5 let
-kreslení, malování, modelování

Kursovné na 1.pol. bude hraženo při zápisu (150,- Kčs a 10,- Kčs zá-
pisné)
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Osvětová beseda MNV v Praze 9 - Horních Počernicích, Votuzská 322

přijme: vrátného na 1/2 úvazku - pracovní doba v odpoledních
a večerních hodinách

nástup od září 1990
Bližší informace na tel.863 626

Komenium,n.p. obchodní úsek, Střelečská 1849, Horní Počernice

přijme ihned: údržbáře - topiče
údržbáře - elektrikáře
vrátného - vrátnou- vhodné pro důchodce (2x do měsíce

služby v sobotu a neděli)

Zájemci se mohou hlásit osobně nebo telefonicky na tel. 86 32 52-
5/linka 232 u ved.provozu.

Armabeton 08, Praha 9, Horní Počernice, Bystrá 172

p ř i j m e

větší počet řidičů nákl.vozidel a řidičů jeřábníků

Informace na tel. 86 72 19

Pal s.p. Horní Počernice, Náchodská 116

p ř i j m e

1 vedoucí odborný ekonom, T 13 + osobní ohodnocení +
čtvrtletní prémie

3 svářeče na sváření koster volantů, D 5 třída, práce
v úkole, dvojsměnný provoz (asi 17Kčs/hod)

2 ženy na čištění volantů, D 4 třída, práce v úkole
jednosměnný provoz ( asi 11-12 Kčs/hod)

1 svačinářka D 3 třída, jednosměnný provoz, (asi 13 Kčs/hod)
2 provozní zámečníky pro údržbu stroj, zařízení, práce v režii, D 6-7

třída, dle praxe, jednosm. provoz (15-17 Kčs/hod)

Informace podá osobní oddělení - tel. 867 244 - 5, linka 03
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kino OKO
v měsíci srpnu se nehraje

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


