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OBECNÍ VOLBY ZA DVEŘMI
Jaká je naše obec, jaká bude naše obec, jaká by mohla být naše

obec - toť jsou vše otázky, na které dnes těžko budeme hledat jedno-
značnou odpověď. Přesto, vše je již docela v našich rukou a proto
s blížícím se termínem voleb do místního zastupitelstva obce se zvy-
šuje odpovědnost každého z nás - koho do nového zastupitelstva "posa-
díme". Jistě také záleží na tom, v jaké podobě budou schváleny nové
zákony týkající se obcí, tzn. zákon o obcích, zákon o hl.m.Praze
a volební zákony, ale nelze se schovávat za zákony, rozhodovat o obci
budou především volení zástupci.

Pres specifické složení obyvatel naší obce jsme dosáhli tentokrát
výsledku, který jasně přesvědčil o mínění lidí i v Horních Počerni-
cích. V současné složité době, kdy z celonárodního nadšení po lis-
topadových a prosincocých dnech se více či méně odtrhávají názorové
odchylky a pochybnosti nad správností např. ekonomických reforem, kdy
národní hospodářství je stíháno vnějšími údery pod pás, kdy národ-
nostní a šovinistické zájmy chtějí převážit nad zájmy celospolečenský-
mi, to Občanské fórum nemá lehké. Bylo by zajímavé ověřit, jak by se
se současnou situací ve světě i ve státě vyrovnaly ostatní politické
strany a hnutí, vycházejíc ze svých volebních programů, kdy každá
slibovala všechno a všem a za všech okolností.

Ani v Horních Počernicích to není jednoduché. Toho si jsou vědomi
snad všichni rozumní obyvatelé, bez ohledu na své názory politické.
Stav, který se vyvíjel 40 let, nemůžeme během roku podstatně změnit.
Občanské forum přišlo v únoru s programovým prohlášením, jasně for-
mulujícím hlavní cíle, kterých chceme postupně dosáhnout. Ani dnes,
přes složitost situace, nemáme na tomto prohlášení co měnit.

I nadále nechceme v obci další paneláky, budeme se bránit další
průmyslové výstavbě, která obci přinese jen potíže, budeme podporovat
rozvoj privátní obchodní sítě, chceme zásadně změnit (to nezáleží jen
na nás) zdravotnické zabezpečení, sociální podmínky především starých
občanů, změnit systém školství, zlepšit místní hromadnou dopravu v
návaznosti na metro, chceme spravedlnost při rozdělování bytů, zlepšit
jejich správu, rozšiřovat zelené plochy, likvidovat nedovolené sklád-
ky, rázně postihovat všechny znečišťovatele, zvyšovat místní finanční
zdroje, výrazným způsobem urychlit výstavbu sítí - vodovodů, kanaliza-
ce, ale i plynovodů. Zkrátka chceme hájit zájmy všech občanů, kteří se
sice stali Pražany, ale v podstatě zůstali vesničany.

K tomu všemu, co chceme napravit, potřebujeme, aby v čele obce
stálo kvalitní obecní zastupitelstvo. Obracíme se proto již dnes na
všechny občany, organizace, podniky i spolky, aby navrhovali do obec-
ních voleb ty nejlepší z občanů, čestné a obětavé lidi, kteří chtějí
aktivně přispět k rozvoji obce. Dříve byli "poslanci" národního výboru
voleni způsobem poplatným totalitě jedné strany, dnes máme možnost
volit především osobnosti, které mají v obci dobrou pověst. Své návrhy
podávejte každý čtvrtek na pravidelných schůzkách Občanského fora
Horní Počernice - vždy v 18 hodin v tělocvičně TJ Sokol.

Ivan Liška



ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MNV

Doba dvou měsíců, které uplynuly od posledního plenárního zase-
dání z 26.června t. r. , byla naplněna řadou jednání o nejdůležitějších
problémech obce, které v současné době existují a tíživě působí na
denní život občanů.

Jednou z kritizovaných oblastí je
investiční výstavba a to jak doda-
vatelská, tak i vlastní. Upřímně
řečeno - v řídící a organizátorské
práci přetrvávají staré nedostatky,
které sametová revoluce nestačila
vymýtit. Výstavba nebo vlastně již
dokončování nákupního střediska,
akce "zprůjezdnění ulice Božanov-
ské" a i ostatních akcí "Z",-
např."vodovod Jeřická-Chvalkovická"
se neustále prodlužuje i přes ná-
tlak i urgence vedení MNV. Zbytečné
průtahy a vlažný postoj některých
pracovníků ztrpčuje život občanů,
kteří si stěžují a požadují nápra-
vu. Narůstající problémy ve Chva-
lech zformovaly "Sdružení pro staré
Chvaly", které požaduje užší spolu-
prácí 's MNV, zvýšení vzájemné
informovanosti,vyjasnění názorů na
budoucí rozvoj obce a urychlené
konkrétní řešení jednotlivých nalé-
havých úkolů.

Na základě jednání MNV na ÚHA
a na popud zástupců "Sdružení pro
staré Chvaly" proběhla jednání
o stavební akci "Zkapacitnění síd-
liště FMV - 106 b.j.", která měla
zastavit nesmyslnou výstavbu vyso-
kopodlažních panelových domů v pro-
storu před stadionem SK Xaverov nad
ulicí Šplechnerovou a určit vkus-
nější urbanistické řešení zástavby
v návaznosti na historickou rezer-
vaci Chval.

Přes usilovnou snahu vedení MNV se dosud nepodařilo dosáhnout
zastavení této výstavby. V současné době bylo na radě MNV uloženo, aby
odbor výstavby jako stavební úřad obnovil řízení ve smyslu 62 odst.-
l,písm.a/ a odst.2 a stavbu pozastavil až do dalšího řízení. Vzhledem
k neústupnému postoji investorů při řešení této stavby, kde převládají
spíše hmotné zájmy před estetikou, se tato jednání stávají zápasem o
lepší životní prostředí a vzhled obce. V tomto směru bude muset zvítě-
zit zdravý rozum před nevkusem a prospěchářstvím.

Práce v jednotlivých odborných komisích MNV probíhala v prázdni-
novém období s různou intenzitou a úrovní. Velmi dobře je možno hod-
notit komisi soc.věcí a zdravotnictví, obchodu a služeb, zemědělství

ul. Božanovská - a takovým
tempem se zde pracuje již
několik let !!!
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Místní národní výbor obdržel dopis, který upozorňuje na problémy úzce
související se životním prostředím v katastru naší obce. Dopis uve-
řejňujeme v plném znění současně s ujištěním představitelů obce o je-
jich plné podpoře řešení problémů, na které dopis upozorňuje.

Vážený pane starosto,

v příloze vám posíláme dopis adresovaný ministru dopravy, ve
kterém žádáme, aby provoz všech čtyř obaloven byl zastaven k 31.12.
1990.

Je nutné, abychom se sjednotili v protestech proti podnikům ohro-
žujícím naše zdraví (obalovny, recykling stavební suti), naši bezpeč-
nost (sklad trhavin v Klánovickém lese), samu existenci Klánovického
lesa (podniky v Praze 9 a 10, obalovny, recykling stavební suti, trať
vysoké rychlosti, práce a vedení inženýrských sítí lesem, výjimka
povolující vypouštění fekálií z naší obce do lesa až do roku 2000) a
psali na kompetentní ministerstva a instituce.

Prosíme Vás, máte-li ve svých obcích specialisty, kteří mohou
napsat odborné posudky na škodlivost stávajících podniků i podniků
plánovaných na obvodu Klánovického lesa i prognózu stavu lesa v roce
2000 (bude-li pokračovat vypouštění fekálií do jeho areálu - dnes
zasaženo 65 ha lesa), nechť píší a varují v odborném i denním tisku.

Nemůžeme a nesmíme dopustit, aby Klánovický les, na jehož obvodu
a uprostřed něhož všichni žijeme, postihl stejný osud jako lesy Kruš-
ných hor a Krkonoš. Musíme se naopak zasazovat o jeho rozšiřování.

Ivan Karlín
starosta obce Klánovice
Místní národní výbor

a ochrany životního postředí, plynule byly řešeny také vážné případy
bytových záležitostí. Na druhé straně komise veřejného pořádku, komise
dopravy a komise výstavby nevykazují žádoucí výsledky, jež očekávají
občané.

Od posledního plenárního zasedání se konala jednání rady ve dnech
24.7. a 21.8.1990. Zde byly obšírně projednávány zprávy jednotlivých
komisí, stížnosti občanů, interpelace poslanců a naléhavá problematika
obce v oblasti tržního mechanismu a soukromého podnikání, Z jednání
vyplynula obtížná situace obce v současném byrokratickém systému vzta-
hů s nadřízenými orgány. V současné době existuje stále veliký počet
papírové administrativy spojené s plněním různých usnesení jak NVP,
tak i ONV, případně další agendy spojené se zaváděním nových zákonných
opatření do praxe.

V řídící činnosti MNV některých odborů zůstává stále strach ze
samostatného rozhodování a podstoupení příslušných rizik. Z tohoto
důvodu je průběh nápravy a odstraňování tíživých pozůstatků z minulých
let málo operativní a pomalý. Tím se ztrácí čas a, trpělivost veřejnos-
ti, která očekává nápravu a zásadní zvrat. Situace se stává natolik
napjatá, že pro zajištění ohrožených termínů bude třeba přijmout rázná
opatření.

Jan Girl
tajemník MNV
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Občanské forum má prázdniny ?

Mohlo by se tak na první pohled zdát. V některých míst-
ních fórech to může být i pravda, ale většina lidí se
věnuje ne přiliš viditelné,ale o to důležitější práci.
Připravuje se, nebo je již v návrzích řada nových záko-
nů. Bohužel, návrhy těchto zákonů připravují aparáty

institucí, ve kterých mnohdy stále ještě sedí ti samí lidé jako před
loňským listopadem !!? Návrhy nových zákonů proto často také tak vy-
padají. Co tedy vlastně dělají Občanská fóra ? Jeden z největších
problémů je sehnat návrhy zákonů dříve,než je hotová definitivní
verze, prostudovat je (je to několik set stran), sehnat a srovnat
spoustu odkazů na jiné zákony a vyhlášky a snažit se prosadit změny
ještě do návrhu.

Typickým příkladem jaká je stále ještě praxe, je spůsob navrho-
vání zákona o hl. městě Praze. Návrh byl připraven vlastně tajně a jen
díky našim novým poslancům v ČNR se o něm dozvěděl sněm OF v Praze 9.
Po ostrém protestu, proti způsobu navrhování tohoto zákona i jeho
obsahu (postupně se k protestu přidalo i ONV Prahy 9 a MNV Horní
Počernice) NVP návrh částečně upravil, ale výsledek stále ještě není
takový, jak požaduje OF i většina předsedů MNV a ONV. Hlavní výhrady
jsou proti malé samostatnosti místních radnic a způsobu rozdělování
peněz. Dnes je návrh hotový a mohou ho již změnit jen poslanci ČNR.
Musíme tedy své poslance seznamovat s výhradami, které proti návrhům
máme.

Protože aparáty návrhy zákonů nezveřejňují, budeme je vyvěšovat
alespoň my ve skřínce OF u Národního Výboru, tak aby se k nim mohli
vyjádřit všichni obyvatelé Horních Počernic. Návrhy změn potom předáme
našim poslancům v České národní radě, aby. změny prosazovali. Popřípadě
si poslance pozveme na pravidelné čvrteční schůzky OF v sokolovně, aby
věděli, co si my občané, o tom kterém návrhu zákona myslíme. Proto
jsme si přece své poslance volili, aby prosazovali naše zájmy. Věřím,
že většina z nich, když jim vystvětlíme co a hlavně proč chceme, bude
naše přání plnit. A pokud snad někdo ne. budeme za dva roky v příštích
volbách účtovat.

Tomáš Kádner
OF Horní Počernice

Informace o TJ Sokol Horní Počernice
TJ Sokol Horní Počernice se stala samostatným právním subjektem. Hlav-
ním úkolem jejího programu i stanov je zajišťování základní i rekreač-
ní tělesné kultury a rekreačního a výkonostního sportu pro členy jed-
noty i ostatní zájemce z řad obyvatelstva Horních Počernic a okolí.
Tento úkol lze dobře plnit jen v úzké spolupráci se základními škola-
mi, výrobními podniky a společenskými organizaceni v Horních Počer-
nicích . Jednota i nadále chce pokračovat s výrobně-hospodářskou činnos-
tí, která je finančním přínosem pro sportovní činnost 13 sportovních
a rekreačních oddílů. V této VHČ jednota provádí hlavně mletí antuky
na tenisové a volejbalové kurty a s tím spojený odvoz pálených tašek
při rekonstrukci střech rodinných domků, autobusovou dopravu (zájezdy,
pohřby apod), nákladní dopravu, v provozu je též ubytovací zařízení
pro 18 nocležníků, a to vše pro podniky i soukromníky. Pro členy jed-
noty jsou tyto služby poskytovány za sníženou sazbu.
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Jednota je známá svou sportovní činností pro všechny věkové kategorie
bez rozdílu pohlaví. Které oddíly v jednotě jsou a jaká je jejich čin-
nost, lze jen těžko stručně vyjádřit. Chceme Vám je proto jednotlivě
představit v pravidelné rubrice. Zatím tedy jen stručné seznámení.

Oddíl lehké atletiky - soustřeďuje zájemce o královnu sportů z řad
kluků i děvčat, dorostu i dospělých. Oddíl trénuje v pondělí, středu
a sobotu v hale a na hřišti ve Chvalkovické ulici. Pravidelně se z-
účastňuje soutěží Pražského přeboru v crosu, na dráze i v hale, i bě-
žeckých soutěží v blízkém okolí.

Basketbalový oddíl - má v Pražském přeboru dvě družstva mužů, družstvo
žen, dorostenců, žáků a trénuje i družstvo žákyň. Tréninky mají do-
spělí v hale ve Chvalkovické ul., žactvo a dorost v tělocvičně ZŠ
Chodovická, žákyňky v tělocvičně na Chvalech ZŠ Stoliňská.

Oddíl cyklistiky - má ve svých řadách starší žáky, dorostence, muže,
ale i dívenky. Trénují většiou na silnicích, na kterých se také účast-
ní závodů Pražského přeboru a některých závodů, pořádaných českým
svazem cyklistiky. Zimní tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ Ratibořic-
ká.

Oddíl sportovní gymnastiky - trénuje v tělocvičně ZŠ Ratibořická
v pondělí, středu a pátek od nejmenších adeptek až po dospělé gym-
nastky. Od jara je v oddíle také druřstvo 5 - 61etých "gymnastů".
Oddíl se účastní soutěží Pražského přeboru žákyň, dorostenek a žen, na
jejichž organizaci se aktivně podílí pořádáním některých závodů v Hor-
ních Počernicích.

Horolezecký oddíl - jako jediný mimopočernický má tréninky na skalních
stěnách Čech, Moravy, Slovenska i jiných států. Na svoji nákladnou
činnost si vydělává VHČ výškovými pracemi s použitím horolezecké tech-
niky. Soustřeďuje ve svých radách zájemce o tento sport z celé Prahy
a jednoho z Počernic.

Oddíl ledního hokeje - má ve svých řadách vyznavačů tohoto mužného
sportu i ženy, které se účastní tréninku na zimních stadionech i tělo-
cvičně. Protože v Počernicích zimní stadion zatím není, musí oddíl
cestovat za ledem třeba do Poděbrad, samozřejmě autobusem TJ. Náklady
na tento sport jsou vysoké a kryty z dotací městského hokejového
svazu, rozpočtu TJ i vlastních kapes hokejistů.

Oddíl Kung-Fu - nejmladší oddíl jednoty má ve své náplni bojovou gym-
nastiku čínského původu, trénuje v tělocvičně Náchodské v úterý a ve
čtvrtek mládež i dospělé.

Oddíl lyžování - má pravidelné tréninky v tělocvičně ZŠ Ratibiřická
vždy v úterý a čtvrtek. Protože je sněhu čím dál méně, rozšířil oddíl
svou činnost o další zajímavý a stejně náročný sport - tritlon, ve
kterém dosahuje velmi dobrých výsledků. Účastní se triatlonových zá-
vodů po celé republice v kategoriích mládeže i dospělých. V zimních
měsících při dostatku sněhu pořádá oddíl lyžařskou školu a zájezdy.

Tenisový oddíl - má každodenní tréninky na kurtech tenisového areálu
v ulici ve Žlíbku. Mimo sezonu probíhají tréninky v hale Chvalkovická.
Soustřeďuje ve svých řadách závodní i rekreační hráče obého pohlaví
a všech věkových kategorií.

Oddíl stolního tenisu - je sice nejmenším oddílem, ale po delší době
se začíná jeho činnost rozvíjet hlavně díky zapojení mladší generace
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stolních tenistů. Došlo k výraznému zlepšení tréninků i účasti v sou-
těži jediného družstva mužů. Slibně se rozvíjí činnost mládežnického
družstva a rekreačních hráčů. Tréninky probíhají ve staré tělocvičně
ve Chlalkovické ulici.

Volejbalový oddíl - po bouřlivém rozvoji činnosti v roce 88 se v sou-
těžích Pražského přeboru účastní dvě družstva mužů, družstvo žen,
dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň. Tréninky probíhají u žactva
a dorostu v tělocvičně ZŠ Chodovická a dospělých v hale TJ.

Oddíl turistiky - je zaměřen hlavně na mládež, má dva oddíly mladých
turistů, které jsou mimo Počernic.

Oddíl základní a rekreační tělesné výchovy - je největším oddílem co
do počtu členů, ale i cvičení. Cvičení probíhají v hale ve Chvalko-
vické ul., tělocvičnách ZŠ Ratibořická a na Chvalech i v tělocvičně
Náchodská. Cvičí se prakticky ve všech kategoriích od nejmenších dětí
až po dospělé. V tomto oddíle je i oddíl rekreačního volejbalu a malé
kopané. Samostatným oddílem je rytmická gymnastika, soustřeďující
džezgymnastiku, aerobní cvičení i cvičení staršíh žen, tedy všechna
cvičení při hudbě pro ženy. V ZRTV je začleněno i cvičení jógy.

Všechny oddíly rádi přivítají další zájemce o sport a cvičení, trenér-
skou i organizační práci, těší se na diváky při svých sportovních
zápasech a soutěžích, rádi poskytnou pomoc při výběru sportu pro vaše
děti, vnoučata, manžele, manželky, dědečky, babičky i známé.

za TJ Josef Pirkl
metodik TJ

ZPRÁVY Z KOMISÍ

Začal nový školní rok
Po horkém a slunečném počasí v prázdninových měsících nadešel

nový školní rok 1990/91. Letošní školní rok začíná v nové éře naší
republiky - v éře svobody a skutečné demokracie. Politický vývoj pro-
bíhal tak rychle, že vývoj v dalších oblastech našeho života stěží
stačil tomuto tempu.

Do těchto oblastí patří i školství, které stálo před úkolem vypo-
řádat se se starou ideologií a připravit nové učebnice prakticky ve
všech vyučovacích předmětech. Jsme přesvědčeni, že se toto dílo poda-
řilo, a i když se mohou zpočátku vyskytnout třeba i připomínky, věříme
v pochopení rodičů a jejich snahu spolupracovat se školou.

V letošním roce dochází k zásadní změně v jazykové výuce. Pro 5.
- 8.třídy je povinná výuka jednoho světového jazyka a v našich školách
je zajištěna výuka angličtiny a němčiny a v případě zájmu i ruštiny.

Pro 3. a 4. třídy se podařilo zajistit nepovinnou výuku anglič-
tiny a němčiny v prostorách školy. Výuka je zajištěna prostřednictvím
soukromého jazykového institutu při placení vyučovacích hodin, o čemž
byli rodiče informováni.

V letošním školním roce je na základních školách přibližně stejný
počet dětí jako ve školním roce 1989/90, tj, více než 1700. Pro větší
počet prvňáčků byla otevřena jedna 1. třída navíc, takže je celkem 7



tříd, z toho 2 ve Chvalech, 3 v ZŠ Chodovická a po jedné v ZŠ Ratibo-
řická a ve Svépravicích.

V pěti mateřských školách je umístěno 460 dětí. Je možno konsta-
tovat, že bylo vyhověno téměř všem žádostem a některé případy se budou
postupně řešit. Ne vždy však bylo možno vyhovět žádostem o určitou MŠ
(např. MŠ Lhotská), a proto byla nabídnuta jiná MŠ. Skutečností zůstá-
vá, že se podařilo umístit všechny děti , i když některé děti
se musely přemístit z MŠ Jívanská, neboť hygienik nařídil snížit počet
dětí .

Vážení rodiče, věříme ve Vaše pochopení a očekáváme Vaši spolu-
práci se školou. Další informace uvedeme v příštím čísle HPZ.

Ing. 3. Podroužek
Školská komise

Komise sociální a zdravotní informuje
Od 1.7.1990 je změna v poskytování pravidelného příspěvku na

dietu při onemocnění cukrovkou u důchodců.
Návrh můžete uplatnit na MNV u pí.Chaloupkové s těmito doklady:

potvrzení o výši důchodu (i manžela)
potvrzení diabetika o nutnosti diety
inkasní pásku
potvrzení o výši nájemného

Podmínky nároku - jednotlivec musí mít nižší důchod než 1600,-Kčs
manž.dvojice (1 diabetik) " " 2400,-Kčs
manž.dvojice (2 diabetici) " " 2900,-Kčs

Snahou komise ve spolupráci s vedením Místního národního výboru
je získání lůžek v nově budované Léčebně dlouhodobě nemocných ve Vyso-
čanech za účelem zřízení interního lůžkového odd., čímž by odpadla
hospitalizace našich občanů v interně v Měšicích. Řada jednání již
byla podniknuta, v nynější době čekáme na odpověď ministra zdravot-
nictví ČR. O výsledku jednání budeme občany informovat.
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* společenská kronika*

Každý věk má svá dobrodružství,
jen není-li srdce mrtvé.

Albert Maltz

V měsíci září oslaví svá významná životní výročí naši spoluobčané:

85 let
paní Terezie Křepelová narozena dne 27.9.1905, bytem Jívanská 634
86 let
pan Josef Trubač narozen dne 22.9.1904, bytem Mezilesí 523
87 let
pan Štěpán Pour narozen dne 8.9.1903, bytem Bříšťanská 1687
paní Blažena Brožová narozena dne 24.9.1903, bytem Božanovská 1388
88 let
pan Josef Hracha narozen dne 1.9.1902, bytem Božanovská 1618
pan Josef Duka narozen dne 15.9.1902, bytem Trví 1201
paní Božena Chvátalová narozena dne 21.9.1902, bytem Dobšická 1813

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

výročí sňatků
Muž a žena dohromady vytvářejí teprve celého člověka

Feuerbach

Dne 28.9.1990 oslaví

zlatou svatbu

manželé Kocourkovi, bytem Zdoňovská N 17

Dne 13.9.1990 oslaví
diamantovou svatbu

manželé Pourovi, bytem Bříšťanská 1687

Blahopřejeme Vám a přejeme mnoho zdraví, spokojenosti a ještě
řadu společných let plných pohody.

Sbor pro občanské záležitosti
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zpravodaj - zpravodaj - zpravoda
ZO CZS Praha 9 - Horní Počernice

od 13.8.1990 zahajuje lisování vlastního ovoce, které musí být řádně
omyté a vykrájené od hniloby. Zákazník si piní mošt do vlastních nádob
a zbytky slisované drtě si odváží z moštárny domů.

Moštárna je v Trebesovské ulici poblíž konečné stanice autobusu
MHD č.221, otevřena je každé pondělí od 15 18 hodin a každou sobotu
od 9 - 17 hodin.

Zdravotní jóga pro ženy i muže

zahájení v září - tělocvična u Hyků každé úterý od 18.00 - 19.30 hod.

Vhodné pro: a)psych.vyladění osobnosti
b)pro kardiaky (nutné lék. osvědčení)
c)respiriky
d)bolesti kloubů, páteře, arthrosy
e)po mozkových příhodách a po úrazech

Nutné: tepláková souprava, ponožky, deka -event.molitanové
lehátko

Informace a přihlášky: 4. a 11. září v klubovně invalidů,
Náchodská ul. (vedle starého střediska)

Sdružení pro staré Chvály

V rámci navázání na staré tradice pořádá sdružení 1.JARMARK
u příležitosti svátku sv.Ludmily, patronky zdejšího kostela, se za-
měřením naprodej ovoce, zeleniny, drobných předmětů apod.
Všechny sousedy a občany Horních Počernic co nejsrdečněji zveme:

SOBOTA 15.9.1990 od 9.00 do 12.00

V případě zájmu o prodej svého zboží nebo výpěstků se hlaste dne 5.9.
a 12.9. od 18.00 do 19.00 hod na Chvalech u Vodičků (Klub důchodců).

COUNTRY BÁL COUNTRY BÁL COUNTRY BÁL COUNTRY BÁL COUNTRY BÁL

Dne 7. září 1990 pořádá OF Horní Počernice v restauraci Na vodárně

1. počernický country bál

Začátek ve 20. hod. Tombola a občerstvení zajištěno. Těšíme se na vaši
účast!

9



Místní národní výbor vypisuje

K O N K U R S

pro soukromé podnikatele v oblasti veřejného stravování pro důchodce
Předpoklad 50 obědů denně v nižších cenových relacích.

Zájemci se hlaste do 30.9.1990 u tajemníka p.Jana Girla.

Osvětová beseda MNV v Praze 9 - Horních Počernicích, Votuzská 322

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

nástup ihned

Bližší informace na tel. 86 36 26

Redakce Hornopočernického zpravodaje znovu upozorňuje všechny soukromé
podnikatele i státní podniky na možnost inzerce ve zpravodaji.
Příjem inzerátů v Domečku, tel. 86 36 26 do 20. každého měsíce.

Počerničtí inzerují
v Hornopočernickém zpravodaji
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DOMEČEK
Nabídka pořadů na září 1990

POP LEGENDY

12.st v 19.30

2O.čt.v 19.30

každou neděli od 19.00 hodin můžete tančit
na diskotéce Marcela Sekaniny

WABI DANĚK - koncert populárního folkového zpěváka

MINEHAVA - koncert pražské folkové skupiny (Kul-
turní zpravodaj Horizont o skupině píše: "Zajímavé
spojení akustických a elektronických nástrojů,
dobře rozpracované aranže, repertoár tvořený vý-
hradně vlastními skladbami. A navíc to Minehavě i
dobře zpívá. Pokud patříte k příznivcům hudebních
škatulek a srovnávání, vzpomenete si možná při
prvním poslechu na dnes již slavný Nerez".)

26.st. a 27.čt. II.BLEŠÍ TRH - po oba dny od 15.00 do 19.00 hodin
můžete přijít prodávat, nakupovat i okukovat
- podnikavosti se meze nekladou!!!
(prodejci mají přístup do sálu od 14.00 hod)

Předprodej vstupenek v knihkupectví na Náchodské ulici.
Pro organizace možnost objednávek na fakturu.

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 -pro děti od 2.tř. ZŠ až po dospělé
jazyk německý -pro děti od 2.tř. ZŠ až po dopspělé
pohybová výchova -pro děti od 5 let
výtvarná výchova -kreslení, malování, modelování

Kursovné na 1.pol. bude hraženo při zápisu (150,- Kčs a 10,- Kčs zá-
pisné)
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kino OKO
• 1. so
2. ne

3 . po.
4. út

7. pá '
8. so.
9. ne.

10.po.
11.út.

14.pá.
15.so.
16.ne.

17.po.
18.út.

21.pá.
22.so.
23.ne.

24.po.
25.út.

28.pá.
29.so.
30.ne.

Krokodýl Dundee
/ŠU/

Bolest lásky

Přelet nad kukaččím hnízdem

Divoká srdce

King Kong
/ŠU/

Podezřelý

Projekt X

Skřivánci na niti

Sláva

AUST

FR

USA

ČSR

USA

USA

USA

ČSR

USA

Změna programu vyhrazena
Začátky představení ve všední dny: 20

Mládeži přístupno
přípl. 4 Kčs

Mládeži do 15 let nepř.
přípl. 2 Kčs

Mládeži do 15 let nepř
přípl. 4 Kčs

Mládeži do 15 let nepř
přípl. 2 Kčs

Mládeži přístupno
přípl. 4 Kčs

Mládeži do 15 let nepř
přípl. 2 Kčs

Mládeži přístupno
přípl. 2 Kčs

Mládeži do 15 let nepř
přípl. 2 Kčs

Mládeži do 12 let nepř
přípl. 2 Kčs

hod., v neděli: 17,30 a 20 hod.

2.

9.

16

23

30

ne.

ne.

. ne.

. ne.

. ne.

Dusty

Honzíkova

Plavčík a

Babička

Odyssea

cesta

Vratko

AUST

ČSR

ČSR

ČSR

ČSR/NDR

Změna programu vyhrazena.
Začátky představení v 15 hod
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HORNOPOCERNICKY ZPRAVODAJ

vydává MNV a Osvětová beseda
povoleno odborem kultury NVP
nena výtisku 2,- Kčs

v Praze 9, Horní Počernice
č. j.Kult./l-606/76


