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Vážení spoluobčané,

jménem rady místního národního výboru v Hor-
ních Počernicích se na Vás obracím s prosbou,
abyste každý svým dílem přispěli k zajištění
podzimního úklidu v obci. Nechceme organizovat
a vyhlašovat žádné národní směny ani celoobec-
ní brigády. Chceme, aby si každý občan uvě-
domil, že se může i drobným způsobem podílet
na zlepšení životního prostředí v obci. Roz-
hlédněte se kolem sebe a zvolte každý sám,
případně se svými spolubydlícími nejvhodnější
způsob, jak k obnovení obecního pořádku přis-
pět. Budete-li k provedení úklidu Vašeho okolí
potřebovat nějakou mechanizaci, obraťte se
včas na místní hospodářství MNV, které se Vám
bude podle možností snažit vyhovět.
Koncem měsíce budou v obci probíhat volby do

nového místního zastupitelstva. Občané při
nich dají důvěru těm kandidátům, o kterých
jsou přesvědčeni, že jsou schopni stav obce
zlepšit. Dejme tedy všem novým zvoleným obec-
ním zastupitelům do vínku alespoň čistou obec.
Děkuji Vám za pomoc.

Ivan L i š k a
předseda

Všem občanům naší obce!



JAK BUDEME V NAŠÍ OBCI I

Místní volební komise v stanoveném termínu projednala kandidátní
listiny a losováním určila pořadí volebních stran. V Horních Počer-
nicích předložily kandidátní listiny 4 strany:

1. Sdružení pro staré Chvaly
2. Komunistická strana Československa
3. Občanské fórum
4. Demokratická koalice

(ČSSD, ČSL, NSS)

s 5 kandidáty
s 8 kandidáty
s 30 kandidáty
s 29 kandidáty

Místní národní výbor informoval veřejnost o všech provedených
opatřeních na zajištění voleb formou vyvěšení příslušných oznámení ve
skřínkách a prostorách budovy výboru.

Volby se budou konat v sobotu 24. listopadu 1990 od 8,00 do 20,00
hodin. Občané obdrží několik dní před volbami hlasovací lístky spolu
s bližšími pokyny pro hlasování. Hlasovací lístky mohou být vyplněny
již doma nebo mohou být požadované údaje vyplněny až ve volební míst-
nosti v prostorech k tomu určených.

Volič může hlasovací lístek upravit třemi způsoby:
1. Především může hlasovat pro jednotlivé kandidáty bez ohledu na
volební strany (v tom případě neoznačuje křížkem rámeček strany v zá-
hlaví sloupců) a označit v rámečku u příslušného jména kandidáta kří-
žek. Nejvyšší počet označených kandidátů je 30. Jakékoliv další ozna-
čení jiného kandidáta nad tento počet činí hlasování neplatné.

1

Dne 24.listopadu 1990 přistoupí občané Horních Počernic k voleb-
ním urnám, aby zvolili kandidáty do zastupitelstva obce. Volby budou
provedeny podle zákona České národní rady č. 368 z 5.září 1990.

V souladu s tímto zákonem byl pro naši obec určen jeden volební
obvod, který tvoří celé katastrální území Horních Počernic. S přihléd-
nutím k počtu obyvatel byl stanoven počet členů zastupitelstva tak,
aby mělo 30 členů. Občané budou volit ve stejných volebních místnos-
tech jako při jarních volbách. V obci bude tedy 12 volebních místnos-
tí, kde budou řídit volby okrskové volební komise sestavené ze zástup-
ců volebních stran. Pro zajištění maximálního počtu 1100 voličů ve
volebním okrsku limitovaného zákonem bylo nutno provést úpravu přesu-
nem volebních obvodů 6, 7 a 8 mezi volebními okrsky č.897 a 898 v zá-
kladních školách Chvaly I a II ve Stoliňské ulici.

Místní volební komise zahájila svoji činnost již dne 28.září
1990, kdy zvolila ze svého středu losováním předsedu a místopřadsedu.

Složení místní volební komise pro volební obvod H.Počernic:

předseda: Stanislav Duba - Sdružení pro staré Chvaly
místopředseda: Maria Heriánová - Demokratická strana (Čsl)
členové: Jan Petr -OF Náhradníci:A.Cibochová - OF

A.Horáková - OF
L. Vobecký -OF M.Votíšek -KSČM
J. Scherks -KSČM M.Szeniawska-KSČM
H. Burešová -KSČM M.Hrádková-Sdr.Ch.
A. Čechová -Sdruž.Chval St.Kolář-Dem.koal.
J. Říha -Dem.koalice (ČSSD) J.Němec -Dem.koal.
K. Vlk -NSS Skudrzyk-Dem.koal.

Zapisovatel: Ing.V.Čuprunov



2. Volič může hlasovat pouze pro jednu volební stranu, t.j. označením
křížku v rámečku volební strany v záhlaví sloupců bez dalšího označo-
vání křížků u kandidátů. V tom případě volí en bloc pro volební stranu
a všechny její kandidáty.

3. Volič může zvolit jednu stranu označením křížku v rámečku strany
a současně jakéhokoliv kandidáta jiné strany křížkem u jeho jména.
V takovém případě mají přednost hlasy pro jednotlivé kandidáty a počet
hlasů odevzdaný nad maximálně přípustný počet se odečte kandidátům
zvolené volební strany uvedeným nejníže v pořadí.

Mimo volbu kandidátů do místního zastupitelstva se bude rovněž pro-
vádět volba kandidátů do zastupitelstva NVP zvláštními hlasovacími
lístky s barevným pruhem.

Voleb se účastní pouze voliči s trvalým bydlištěm v obci. Voličské
průkazy se nevydávají. V případě, že volič při vyplňování zkazí hlaso-
vací lístek, může obdržet ve volební místnosti nový k správnému vy-
plnění. Pro ten účel bude vytvořena dostatečná rezerva čistých hlaso-
vacích lístků. Další postup při volbách je v podstatě podobný jako
v předchozích volbách na jaře. Volební kampaň v obci začne 30.října
1990 a kočí 48 hodin před zahájením voleb.

Při volbách do zastupitelstva v obci bude využito všech zkušeností
z minulých voleb konaných v červnu t.r., kdy vzájemnou spoluprací
veřejnosti s volebními orgány bylo dosaženo nejen maximální účasti,
ale i vzájemného porozumění.

Jan G i r 1
tajemník MNV

*

Volební program stran
Komunální volební program ČSSD 1990 v Horních Počernicích

Politické zásady
a) Východiskem našeho volebního programu je přesvědčení, že prvotním

předpokladem je svoboda člověka ve všech oblastech jeho života. Od
ní se odvíjí postoj a odpovědnost jedince ke svému okolí, charakter
a stav obce, její prosperita, rozvoj a úspěch. Rovněž budeme prosa-
zovat, aby se obec, resp.její správa chovala odpovědně ke každému
ze svých občanů.

b) Vyznáváme zásadu, že má-li být naše země svobodným, sociálně
a právně spravedlivým a demokratickým státem, silným hospodářsky
a bohatým svou kulturou, se zdravým životním prostředím a šťastnými
obyvateli, musí být především takové i obce.

c) Budeme prosazovat splnění volebního programu a usilovat o uvedení
všech bezúhonných občanů, kteří svou profesionální dovedností mohou
a chtějí se podílet na správě a životě obce, do odpovídajících
funkcí.

d) Při řešení problémů obce budeme spolupracovat s každým, kdo jedná
čestně a odpovědně a podporuje obecní zájem, ať už to budou strany,
hnutí, organizace nebo iniciativní skupiny občanů.
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Správa obce a její vztah k okolí

a) Sbor poslanců bude oprávněn v souladu se zákony rozhodovat o tom,
jakou formou se bude správa obce uskutečňovat. Budeme prosazovat,
aby poslanecký sbor sám rozhodl,jak početný aparát pracovníků ná-
rodního výboru si vytvoří, aby co nejekonomičtěji a spolehlivě
zajistil fungování obce.

b) Naši poslanci budou hájit zájmy svých voličů, s nimiž musí být
v přímém styku bez zbytečných mezičlánků.

c) Budeme prosazovat, aby všichni poslanci vykonávali zároveň i kont-
rolní činnost, při ní vycházeli z podnětů voličů a tím nahradili
výbory lidové kontroly.

d) Chceme navázat přátelské a vzájemně výhodné vztahy se zahraničními
městy.

f) V případě závažných rozhodnutí budeme prosazovat využití místního
referenda jako nejdemokratičtějšího způsobu.

Hospodářství a obchod

a) Ekonomickou oblast považujeme za klíčový podmiňující faktor dalšího
rozvoje obce. Prosperita podniků a závodů na území obce je pro obec
velmi důležitá. Část obyvatelstva je na nich existenčně závislá,
a proto jejich úspěšnostje naším podstatným zájmem. Ekonomická síla
těchto podniků a závodů se přímo odrazí na bohatství obce a podmíní
oblast sociálních jistot.

b) Budeme prosazovat, aby daňové a jiné odvody a platby státních,
družstevních a soukromých podniků a jednotlivců z co největší části
zůstaly k dispozici v našem území. Budeme podporovat, aby správa
obce svou aktivní daňovou i úvěrovou politikou usměrňovala pod-
nikání ve prospěch obce.

c) Budeme podporovat rozvoj soukromého, družstevního akciového pod-
nikání všeho druhu, zvláště v oblasti potřebných služeb obyvatelům.

d) Budeme chránit vlastnická práva občanů a organizací.
e) Budeme podporovat v oblasti zemědělství a zahradnictví ty podniky

a soukromé rolníky, kteří budou produkovat vysoce kvalitní potravi-
ny především pro trh v obci.

f) V oblasti obchodu považujeme za neúnosnou současnou monopolizaci
a vytvoříme podmínky pro konkurenci ve všech oblastech obchodu. Ob-
čané mají plné právo na rozmanitý výběr, cenově výhodnou a bohatou
nabídku veškerého zboží.

g) Drobným výrobcům, pěstitelům a chovatelům zajistíme rovnoprávné
podmínky pro obchodní činnost a dostatek vhodných míst pro prodej.

h) Budeme podporovat, aby se do Horních Počernic vrátila řemesla a ta-
ké místní potravinářské výrobny lahůdek, pečiva, masných a cukrář-
ských výrobků.

Sociální program

a) Zastáváme zásadu, že důležitým předpokladem pro spokojený a důstoj-
ný život lidí je jistota osobní a majetkové bezpečnosti. Chceme
působit k tomu, aby v mezních životních situacích se každý člověk
mohl spolehnout na pomoc obce.

b) Za prvořadý a nadřazený úkol považujeme zajistit nejlepší podmínky
pro to nejdražší ve společnosti - naše děti, a to nejen na poli
sociálním, ale i zdravotním, v oblasti vzdělávání, kultury a spor-
tu.

c) Budeme vytvářet takové podmínky, aby obec měla možnost poskytnout
každému občanu, který se ocitne v tíživé životní situaci účinnou
finanční, věcnou nebo jinou pomoc. Budeme však důsledně trvat na
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tom, aby se zaměstnavatelé svými sociálními programy postarali
o své zaměstnance a finanční politiku obce chceme takto směřovat.

d) Občanům důchodcům, invalidům a občanům se sníženou pracovní schop-
ností zajistíme podle jejich svobodného výběru podmínky k indivi-
duálnímu i družstevnímu podnikání a k realizaci jejich práce.

e) Budeme prosazovat pro starší a sociálně slabší občany úlevy na
poplatcích, chceme vytvořit sociální fond, aby obec mohla poskyt-
nout občanů, sociální výhody i nad rámec zákonných záruk.

Životní prostředí

a) Za prvořadý příspěvek k zlepšení životního prostředí v území pova-
žujeme v souladu s programem výstavby řešit dokončení sítí rozvodu
vody, kanalizace a plynu a vyvíjet tlak pro urychlení jejich reali-
zace .

b) Budeme rázně prosazovat omezení průjezdu, zejména nákladní dopravy
obcí, údržbu komunikací pro snížení prašnosti

c) Budeme provádět důslednou kontrolu plnění ekologických programů
jednotlivých podniků a soukromých podnikatelů.

d) Chceme vypracovat systém udržování a kontroly čistoty obce a péče
o zeleň.

e) Chceme zajistit lepší informovanost občanů o stavu ovzduší, zejména
v souvislosti s budováním spalovny komunálního odpadu v Malešicích
a působit na občany, aby se péče o životní prostředí stala věcí
všech .

Kultura

a) Chceme, aby se kultura stala hlavní součástí nápravy morálních
hodnot lidí, proto velkou pozornost budeme věnovat vzdělanosti
a výchově, budeme podporovat všechny aktivity vedoucí ke zvýšení
kulturní úrovně obce.

b) Budeme podporovat pořádání hudebních koncertů všech směrů, divadel-
ních představení, výstav výtvarného umění. Umožníme svobodnou kul-
turní činnost občanů a budene ji podporovat.

c) Zasadíme se o širší a pestřejší využívání současných kulturních
zařízení a zlepšení programové skladby kina. Chceme zřídit stálou
výstavní síň,

d) Podpoříme znovuzřízení důtojného společenského sálu v obci pro
konání společenských akcí většího rozsahu.

e) Podpoříme finanční úlevy na kulturní rozvoj dětí.

Zdravotnictví

a.) Budeme prosazovat přiblížení služeb OÚNZ z Prahy 9 přímo do Hor-
ních Počernic.

b) Chceme dořešit dostavbu zdravotnických zařízení v obci i podporu
soukromé lékařské praxe.

c) Budeme požadovat, aby součástí lékařských zařízení v obci byla
biochemická a mikrobiologická laboratoř, aby se tím zlepšila cílená
léčba a péče o starší občany, ženy, diabetiky a hlavně o děti.

Školství

a) Chceme vytvořit takové podmínky, abychom pro naše děti zajistili
špičkové učební pomůcky a vybavení škol.

b) Chceme vytvořit předpoklady pro otevření primy (1.třídy 8letého
gymnasia) a k tomu budeme podporovat zavedení diferenciace žáků
podle schopností v rámci všech škol v Horních Počernicích a jejich
soustředění na vybrané škole.

4



c) Považujeme za nutné dbát o kvalitní výuku ve všech učňovských zaří-
zeních na území obce.

d) Budeme podporovat výuku světových jazyků pro děti i dospělé.

Doprava a spoje

a) Budeme vyžadovat, aby byla plná návaznost autobusové dopravy v obci
na pražskou veřejnou dopravu včetně přímého spojení na metro.

b) Budeme vyžadovat, aby veřejné komunikace včetně značení a doplňují-
cích zařízení ve státní správě byly v řádném stavu.

c) Budeme prosazovat rozšíření telefonizace, kabelových rozvodů TV
a zařízení pro příjem zahraničních programů.

Architektura a výstavba

a) Chceme zajistit vypracování nového územního plánu pro obec a při-
lehlé okolí.

b) Chceme vyřešit výstavbu na Chvalech s ohledem na historickou část
tak, aby nebyl dále prohlubován dosavadní rozpor a byla zajištěna
infrastruktura.

Sport

a) Chceme dosáhnout širšího otevření sportovišť jednot i škol pro
děti, mládež i dospělé a zvětšit rozsah sportovní nabídky

b) Budeme podporovat výstavbu krytého plaveckého bazenu.

KANDIDÁTNÍ LISTINA č. 4

Kandidáti pro volby do zastupitelstva v obci Praha 9-Horní Počernice
konané dne 24.11.1990

Název volební strany: DEMOKRATICKÁ KOALICE
Název politických stran, které tvoří koalici:
-Československá sociální demokracie (ČSSD)
-Československá strana lidová(ČSL)
-Národně sociální strana (NSS)
-nezávislí kandidáti na kandidátkách stran (n+strana)

1. Ing. Josef KOLÁŘ ČSSD 50 technik Chvalkovická
2. Jan WÁGNER ČSL 52 ved.provozu Šanovská
3. Ing. Vladimír ČERMÁK NSS 53 technik Komárovská
4. Ing. Stanisl. VÉBR n+NSS 50 stav.techn. Ve žlíbku
5. Josef ČERNÝ ČSL 44 řed.děts.úst. Mezilesí
6. Miroslav ZACHOVAL n+ČSSD 54 technik Sekeřická
7. Antonín KRIMINA ČSSD 68 důchodce Čechurova
8. Jana NĚMCOVÁ ČSL 36 zdravot.sestra Chodovická
9. Bedřich BENEŠ NSS 45 údržbář Sichrov
10. Ivona KOSAŘOVA NSS 42 technička Otovická
11.Ing. Jiří MIRBAUER ČSL 43 vědec.prac. P.6 ZaPohořel.
12. DrahomíraSOUKUPOVÁ ČSSD 46 technička Chodovická
13. Josef STRNAD ČSSD 56 ekonom Chodovická
14. Antonín WÁGNER ČSL 46 technik Běchorská
15.Ing. Otakar NIGRÍN n+NSS 52 technik Božanovská

Kandidáti

č. JMÉNO PŘÍJMENÍ STRANA VĚK POVOLÁNÍ BYDLIŠTĚ
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16. Miroslav JAČEK NSS 22 elektromech.
17. Jan BRACHTL ČSL 25 operátor
18.MUDr Václav SOUKUP ČSSD 69 důchodce
19. Miroslav ČÁŇ ČSSD 63 technik
20. Jaroslav NOLČ ČSL 54 refer.odbytu
21. Karel BOUBLÍK NSS 65 technik
22. Miroslav BELŠÁN NSS 60 úředník
23. Antonín NIČ ČSL 46 podnikatel
24. Bohumil NĚMEČEK ČSSD 65 důchodce
25. Ladislav PEŠEK ČSSD 50 řidič
26. Jiří HAJER ČSL 61 mechanik
27. Vlasta VOŠTEROVÁ NSS 51 chemička
28.Ing. Jiří KOUBEK n+NSS 47 technik
29. Jiří SÝKORA ČSSD 41 ved.obchodu

Komárovská
Vojická
Chodovická
Náchodská
U věže
Plkovská
Chodovická
Chvalkovická
Slatiňanská
Běluňská
Čechurova
Sekeřická
Chodovická
Komárovská

Provedena oprava: Vložen kandidát č.11, který byl znovu zařazen podle
výkladu zapisovatele ČNR Dr.Šlapáka, že Prahu je nutno považovat za
jedinou obec.

15.říjen 1990 Ing.Vladimír Čuprunov
zapisovatel volební komise

Horní Počernice

O co budou usilovat komunisté v příštím obecním zastupitelstvu?

Především zdůrazňujeme, že budou aktivními členy obecního za-
stupitelstva. Budou spolupracovat s ostatními jeho členy a orgány ve
prospěch dalšího rozvoje naší obce a spokojeného života občanů v ná-
vaznosti na všechno pozitivní, čeho bylo až dosud dosaženo. V nových
podmínkách správy obce bude rozhodujícím kritériem pro úspěšnou práci
zastupitelstva objektivní rozhodování, spravedlnost a poctivost v jed-
nání i činech.

Nemálo úsilí bude třeba věnovat postupnému vybudování vyhovující
kanalizační a vodovodní sítě, rozvodu plynu a dostatečné elektrické
energie, telefonizaci, zlepšení stavu vozovek a chodníků. Dbát, aby
další výstavba nezhoršovala bytové a životní prostředí.

Nové podmínky života v obci,vzniklé přechodem na tržní hospodář-
ství, soukromé podnikání, privatizace a ostatní změny budou vyžadovat
rozhodné, avšak rozvážné jednání zastupitelstva.

Současně s realizací uvedených změn bude třeba zabezpečit pomoc
sociálně slabým občanům, důchodcům s nízkými důchody, invalidním oso-
bám a mladým rodinám s dětmi, které se mohou nezaviněně ocitnout v mo-
mentální nebo trvalé nouzi. Bude třeba rozšířit dosavadní, příp. zří-
dit další dům s pečovatelskou službou a dbát na úroveň a dostatek
poskytovaných služeb vč. stravování nemobilních občanů.

Stále usilovat o zlepšení zdravotnictví v obci rozšiřováním počtu
praktických, dětských a ženských lékařů a stomatologů. Nemocnice v Mě-
šicích je pro špatné spojení a nedostatečné vybavení nevyhovující.
Bude proto nutné dosáhnout, aby nemocní z naší obce byli umísťováni
v léčebných zařízeních v Praze.

Školství v naší obci je v porovnání se situací v ostatních čás-
tech Prahy na slušné úrovni. Přesto je nutné, aby obecní zastupitelst-
vo neustále tuto záležitost sledovalo ve vztahu k růstu počtu obyvatel
a nutnou údržbu a modernizaci školských zařízení. Vytvářet podmínky
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pro práci dětských organizací, podporovat tělovýchovné, sportovní
a další organizace, které vychovávají mládež.

Pečovat o zeleň v obci a rozšiřovat parky je jednou z důležitých
podmínek dobrého životního prostředí. Je však nutné zřídit příslušnou
odbornou organizaci v obci, která by tato zařízení obhospodařovala
a byla k tomu vybavena personálně a technicky. Obdobně bude třeba do
budoucna vybudovat obecní zařízení (službu) pro udržování čistoty
v ulicích a veřejných prostranstvích. Postihovat zákonnými prostředky
narušitele životního prostředí, ať jde o státní, družstevní či sou-
kromé podniky a zařízení, nebo o jednotlivé osoby. Podporovat zájmové
organizace a spolky, sledující svou činností zlepšování životního
prostředí a kulturní život v obci.

Dosáhnout potřebné kapacity a pravidelnosti městské hromadné dop-
ravy v obci a do vnitřní Prahy. Docílit větší bezpečnosti občanů,
zejména dětí, v ulicích obce. Půjde o vybudování signálních zařízení
na zvlášť frekventovaných křižovatkách a další opatření v dopravě
v obci.

Pomáhat vytvoření podmínek pro práci bezpečnostních orgánů, spo-
lupracovat s nimi při ochraně veřejného pořádku, dodržování právních
předpisů a zákonů republiky, případně zřídit místní policii.

Splnění těchto úkolů a dalších potřeb obce bude především závislé
na jejích příjmech (dotace, daně, dávky,atd.).Důležitá bude vlastní
podnikatelská činnost a výnosy z ní pro obec. Bude třeba dbát o získá-
vání daní, dávek, poplatků, o jejich spravedlivé a objektivní stanove-
ní .

Při výdajích obce je nutno dodržovat přísnou hospodárnost, aniž
by byly omezovány skutečné potřeby obce. Bude proto nutno trvat na dů-
sledné odborné, laické i veřejné kontrole hospodaření obce.

Na všech těchto i dalších úkolech zastupitelstva se budou zvolení
členové KSČS podálet a ponesou spolu s ostatními členy zastupitelstva
příslušnou odpovědnost.

Členy KSČS, své příznivce i ostatní občany Horních Počernic vyzý-
váme, aby se zúčastnili voleb. Absence ve volbách z nikoho nesnímá
zodpovědnost za to, jaké budeme mít v obci zastupitelstvo.

Místní výbor KSČS

KANDIDÁTNÍ LISTINA č.2

Název volební strany: KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA

-Kandidáti

č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ing.

JMÉNO

Jiří
Ivana
Jan
Petr
Hubert
Milena
Václav
Miloš

PŘÍJMENÍ

ODVODY
MAZOUCHOVA
BEDRNA
LANGHAMMER
ANTES
VRÁNOVÁ
PROCHÁZKA
HAD

VĚK

43
47
39
40
56
57
44
37

POVOLÁNÍ

chemik
technik
automechanik
technik
zeměděl.ekon.
admin.pracov.
stroj.zámečník
sklad.dělník

BYDLIŠTĚ

Ve žlíbku
Zájezdní
Mezilesí
Na Bačálkách
Na Pozorce
Libošovská
Ve žlíbku
Mezilesí

8.října 1990 Stanislav D u b a
předseda místní volební komise

Horní Počernice
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Sdružení pro staré Chvaly

volební jednoaktovka

Místo děje: Horní Počernice

Osoby a obsazení:

Zahradník: kandidát č.1: Tvrdík Antonín
Fotograf: kandidát č.2: Maršák Lubor
Truhlář: kandidát č.3: Čech Jaroslav
Kovář: kandidát č.4: Kulhánek Vít
Květinářka: kandidátka č.5: Dubová Jitka

Režie: volební zmocněnec: Duba Stanislav
Kostýmy: 1 půjčený, ostatní vlastní
Motto: Naši voliči mají právo o nás vědět všechno

Nejčastější dotazy ke kandidátům:

věk, výška, teplota, rosný bod, číslo bot, límeček, zaměstnání, trest-
ní rejstřík, stupeň opotřebování, ostrost loktů podle Ondyho stupnice,
tvrdost hlavy, množství odevzdaného sběru v roce 1990, oblíbená droga,
bystrozrakost, oblíbené jídlo, ostatní míry a váhy, charakteristické
znaky, počet dětí

Odpovědi na dotazy podle pořadí kandidátů:

1) 52, 180, 36° C, neměřen 44, 42, zahradník, neposkvrněný, úměrný
věku, 15 stupňů, -, papír se nevykupuje, med, + 3,5, brambory když
jsou, 100, - 100, 110, počínající pleš, 2

2) 40 jar, let, podzimů a zim, 6 stop 4 palce, 36,8 - pětkrát denně,
celkem 60 cm, ke krku, technik, dosud čisto, 96% - odpovídající, pravý
úhel, 4. stupeň zesílený bojem s blbci, 20 kg papíru, 4 kovové zátky,
1 hadr na podlahu, vzduch, 2 dioptrie, knedlík s bramborem, 80, 103,
103, 46, 112, 74, 12, 189, 59, všude chodí pozdě, na nic nemá čas, 2

3) 47, 183, 36,93, podle žízně, 45 a víc, velký, matka ve dne dělá
sýry a já v noci do nich díry, nenamazaný, 35% v noci ve dne 99,9%,
365, skalní, vše co jsem měl, všechno dobré, vidím co chci, brambory
prohnané prasetem, -, málo vlasů, 2

4) 27, 187, 35,9, 3-7x, 9+1/2, 40, údržbář, nepopsán, 34,8%, 302, 21,
821 HVR, nezúčastněn, tein, ster.okurky, 7, 21, 215, 127, 39, 94,
noční pták, 1

5) 35, 172, mírně zvýšená, neuveden, 39, nenosí, nezaměstnaná, nic
v něm není, subjektivně značný-neúměrný věku, 0,01, dubová, 30 hardů
(kg), kofein + nikotin, bez komentáře, buchtičky s krémem, 62 - 65,
ostatní zamlčeny, mateřské znaménko - kde neuvedeno, 2

Naše volební prohlášení

Všichni na tomto místě jistě očekáváte fráze předvolebních tiskovin
ostatních stran, čehož se naše sdružení chce vyvarovat.

Proto prohlašujeme, že souhlasíme s tím, co navrhují ostatní stra-
ny, pokud to slouží pro blaho občanů a naší obce!

S pozdravem: S humorem jde všechno líp, volte číslo 1!
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SDRUŽENÍ PRO STARÉ CHVALY



OBČANSKÉ FÓRUM Horní Počernice

Jdeme do komunálních voleb v obci!

10

Blíží se listopad a s ním volby do zastupitelstev v obcích a měs-
tech. Byl schválen zákon České národní rady ze dne 5. září 1990
a v souladu s ním Místní národní výbor Horní Počernice po dohodě
s politickými stranami a hnutími stanovil úvodní potřebné úkoly a zá-
sady organizace místních voleb.

Občanské fórum Horní Počernice chce tímto prohlášením nejen vyjád-
řit své představy a programové cíle postupného zlepšování celkově
neutěšeného stavu naší obce, ale chceme se i určitým způsobem vrátit
k tomu, co jsme si předsevzali na začátku letošního roku.

Je třeba říci, že kdyby se podařilo zcela naplnit ono prohlášení,
kterým jsme si letošního jara předsevzali spoustu ušlechtilých cílů,
byli bychom nepochybně dále, než právě jsme. Ale právě realita součas-
ného stavu nás dnes staví do role optimistů, kteří před půl rokem
viděli jakýsi vysněný stav a věřili, že cesta k němu nebude tak trni-
tá.

Vše, co se podařilo, bylo výsledkem vůle lidí, kteří něco, alespoň
něco chtěli a chtějí změnit. Naproti tomu to, co se nepodařilo změnit,
nebo se jednoduše zatím nepovedlo, to nebylo dílem špatné nebo slabé
vůle, ale především dílem toho, že ne všichni občané v obci si potřeb-
né změny přejí a jsou ochotni pro ně něco udělat. Připočteme-li k tomu
i překážky legislativní, zejména zdlouhavá a někdy ne zcela podle
našich představ úspěšná jednání parlamentu o nových zákonech, pak
nezbývá než konstatovat, že jsme mírou pokroku v obci jiným obcím nebo
městům příliš "neujeli".

I tak ale můžeme konstatovat, že se nám podařilo se prosadit při
nelehké rekonstrukci národního výboru - což se ne všude a stejným
způsobem povedlo, zdařila se příprava i provedení parlamentních voleb
v červnu letošního roku, dařilo se uplatňovat záměry vedoucí k po-
stupné stabilizaci obce, posílení její samostatnosti a nezávislosti.
Úspěchem je i rozšíření informovanosti občanů - zejména uvedením do
provozu místního rozhlasu, změnou obsahu i tváře Hornopočernického
zpravodaje i na pravidelných a veřejnosti přístupných setkáních OF.
Podařilo se vstoupit do současného územního plánu rozvoje Horních
Počernic a uplatnit rozumná stanoviska k náležitostem, které by obci
radost nepřinesly. Zdařilo se zastavit, resp. omezit výšku dalších
rozestavěných paneláků v blízkosti historického jádra Chval, podařilo
se získat z výstavby FMV 50 bytů pro řešení nejnaléhavějších potřeb
občanů. Byla podniknuta opatření k zintenzivnění výstavby základních
inženýrských sítí, zejména v částech obce, které jsou z tohoto pohledu
vybavena jak za středověku. Úspěšná jednání ovlivnila i současný stav
MHD, zejména zkrácení intervalů u rozhodující linky 223, vrácením
linky 222 do Božanovské a rovněž zavedením školní linky pro východní
část obce. V dopravní problematice je nejpodstatnější výsledek našeho
úsilí (mimo jiné) při prosazování variant pokračování výstavby praž-
ského metra, t.j. linky IV.D s cílovou stanicí před Počernicemi v roce
1995. V neposlední řadě se podařilo vrátit některé tradice lidových
zábav a kdo dnes například nevzpomene v dobrém na májové oslavy a pá-
lení čarodějnic. Podařilo se i něco málo dalších věcí, ale to vše jsou
jen kamínky v dlažbě, kterou stavíme vhůru tam, kam chceme dojít.

Na druhé straně se zcela evidentně některé věci nezdařily. Nebyl,
navzdory našim snahám, vytvořen schopný a činorodý poslanecký sbor
a nelze než konstatovat, že řada poslanců své pozice v úvodních měsí-
cích letošního roku vytrvale obhajovala asi jen proto, aby pak během
dalšího svého působení nedělala už vůbec nic. To bohužel platí i u
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některých nově zvolených poslanců. Všechny občany obce trápí obecní
pořádek - jak v pravém slova smyslu pořádek obecní, tak jejich bezpeč-
nost. Musíme konstatovat, že přes veškerou snahu se nic podstatného
nezměnilo, naopak při růstu kriminality obec očekávala konkrétní kroky
orgánů bezpečnosti. Především přetrvávající struktury a nezvýšené
stavy bezpečnostních orgánů v Praze jsou příčinou toho, že policajta
na ulici obce stále nevidíme. Vedle některých problémových oblastí
života obce, s jejichž současným stavem rovněž nemůžeme být spokojeni,
se jeví nejpodstatnější fakt, že se nepodařilo urovnat narušené mezi-
lidské vztahy a obnovit prastarou myšlenku jednoty obce a tedy i náro-
da. Mocensky vynucená bytová výstavba FMV nepřinesla jen panelové
obludy s nevyhovujícími byty, necitlivě začleněné do původní nízkopod-
lažní zástavby rodinných domků, ale pomohla přímo k rozvrácení celé
jednoty obce. Přes řadu jednání se nepodařilo výraznějším způsobem
snížit nepříznivé vlivy na životní prostředí v obci, zejména pramenící
z průmyslové zóny obce.

Neutěšený stav zdravotnického zabezpečení zůstal prakticky beze
změny k lepšímu. Stejně tak lze hovořit i o oblasti školství, bytového
hospodářství a veřejného stravování. Stav všech těchto důležitých
oblastí života obce je přímo poplatný bývalému centralistickému sys-
tému, do kterého obec mohla vstupovat jen jako chudý příbuzný obvodní
účelové organizace - jako jsou RaJ, OÚNZ, OPBH apod.
Jak tedy dál?

Při stanovení programových zásad pro další období po komunálních
volbách je nutné vycházet z objektivních podmínek, ve kterých se spo-
lečnost v současné době nachází a které v důsledku politiky minulých
40 let jsou velmi smutné. Dále pociťujeme a pocítíme současné ekono-
mické šoky dané přetvářením Evropy i celého světa. Proto bychom měli
být ve svých úvahách a plánech střízlivější než tomu bylo na jaře
letošního roku.
Co tedy chceme:
- především je třeba vytvořit po komunálních volbách v obci činorodý
tým lidí schopných, cílevědomých, čestných a obětavých. K tomu vy-
tvořit zcela novou a dobrovolnou síť občanů, kteří jasně dají najevo
svůj úmysl pomoci obci v této složité době

- ještě více prohloubit občanskou informovanost, m.j zcela nově navrh-
nout a změnit koncepci vysílání místního rozhlasu a rozšířit obsah
Hornopočernického zpravodaje, občany informovat reálně, předcházet
chaotickým náladám a destrukci, pokusit se o obnovu dobrých soused-
ských vztahů a vzájemné úcty, rozšířit spektrum kulturních akcí
i lidových tradic

- při využití všech zákonných opatření dosáhnout co největší samostat-
nosti obce a důslednou realizací finančních nástrojů co nejnižší
závislost ekonomickou

- ve výstavbě preferovat dostavbu inženýrských sítí a zastavit panelo-
vou výstavbu

- v ekologické oblasti nadále nedopustit poškozování životního pro-
středí místními i okolními podniky. Neodkladně přistoupit k přísným
trestům za prokázané negativní vlivy, usilovat o ráznou obměnu paliv

- celý systém školství v obci podrobit důkladnému posouzení z hlediska
kvality systému i školských kapacit. Obci navrátit střední školu,
nadále podporovat a rozšiřovat výuku cizích jazyků a informatiky

- podniknout v rámci podmínek konkrétní kroky v realizaci sociálního
programu, m.j. péče o důchodce a přestárlé občany, zlepšit podmínky
dětského domova a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže

- zdravotnický systém v obci postavit poněkud více na vlastní nohy,
zpracovat potřebnou koncepci celého systému zdravotnictví v obci
v návaznosti na výstavbu zdravotnických zařízení v obvodu Prahy 9

- v oblasti obchodu a služeb maximálně podporovat soukromé podnikate-
le, co nejrychleji jít vstříc zásadám tržního mechanismu, využít



účasti zahraničního kapitálu tam
tečné domácí zdroje podnikání

Co naproti tomu nechceme:

- nechceme demagogii, násilí, intriky a chaos
- nechceme nic, co je nenormální

kde se nedaří nebo jsou nedosta-

KANDIDÁTNÍ LISTINA č. 3

Kandidáti pro volby do zastupitelstva v obci Horní Počernice
konané dne 24.11.1990

Název volební strany: OBČANSKÉ FÓRUM

Kandidáti

č.

1.
2. Ing.
3.
4.
5. Ing.
6.
7. MUDr
8.
9.
10.
11.
12.Ing.
13.RNDr
14.Ing.
15.
16.
17.
18.
19.Ing.
20.Ing.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.Ing.
28.
29.Ing.
30.

JMÉNO

Ivan
Petr
Jan
Tomáš
Jaromír
Hynek
Ivana
Hana
Vladimír
Hana
Jiří
Robert
Václav
Zdeněk
Jan
Jana
Milan
Jiří
Jaromír
Josef
Josef
Ladislav
Růžena
Ivo
Jiřina
Ludmila
Ladislav
Jaroslava
Milena
Karel

PŘÍJMENÍ

LIŠKA
BECHYŇÁK
GIRL
KÁDNER
LINHART
CIBOCH
VOBECKÁ
ČÍŽKOVÁ
RUBEŠ
BEZCHLEBOVÁ
PÍNA
HLAVÁČ
HAVLÍČEK
SOUKUP KAN
MORAVEC
HOŘÍNKOVÁ
HELINGER
ČERVENKA
PODROUŽEK
MARTÍNEK
NOVOTNÝ
PATROVSKÝ
HURYCHOVÁ
PEKAŘ
KOPECKÁ
PRŮŠOVÁ
MANDELÍČEK
MEČÍŘOVÁ
TKADLECOVÁ
ŠTICKÝ

VĚK

42
38
65
35
39
45
39
38
64
54
33
40
49
50
49
40
44
57
61
47
53
57
44
29
50
44
43
43
48
52

POVOLÁNÍ

předseda
technik
tajemník
technik
výzkum.prac.
kameraman
obod.lékař
ved.kult.střed.
důchodce
admin.prac.
provoz.elektrik
věd.pracovník
věd.pracovník
tech.počítačů
tech.pracovník
tech.redaktorka
specialista MTZ
výzkum.prac.
soukrom.podnik.
střed.učitel
technik
agronom
sam.odb.refer.
elektromech.
techn.pracov.
úřednice
zeměděl.ing.
odbyt.refer.
ved.odbytu
štelér

BYDLIŠTĚ

Chvalkovická
Mezilesí
Běchorská
Kalvodova
Mezilesí
Šanovská
Lipí
Sekeřická
Náchodská
Slatiňanská
Jeřická
Na st.sil.
Lešetínská
Chodovická
Běchorská
Vysokovská
Otovická
Chodovická
Kramolná
Mezilesí
Ve žlíbku
Věžička
Splechnerova
Mezilesí
Vysokovská
Střelečská
Semonická
Čechurova
Běluňská
Lipí

Zmocněnec volební strany: Jan Petr Dobšická ul.1813

Náhradník zmocněnce volební strany: Josef Bohata Studnická ul. 2147
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ZMĚNY V MHD
pO uvedení trasy metra li B do provozu
Blíží se termín uvedení do provozu trasy metra II.B mezi stanicemi

Florenc - Českomoravská. V tomto úseku budou na této trase stanice:
Křižíkova, Invalidovna, Palmovka a zatímní konečná stanice Českomorav-
ská. Tato stanice je umístěna v prostoru Vysočan mezi ulicemi Draho-
bejlova a Ocelářská jihozápadně od Ústavu národního zdraví ve Vysoča-
nech. Provoz této trasy zásadním způsobem ovlivní dopravní situaci MHD
v obvodu Prahy 9.

Autobusová doprava

Dopravní spojení Horních Počernic bude nadále uskutečňováno stá-
vajícími autobusovými linkami č. 22.1, 222 a 223. Trasy těchto linek
budou prodlouženy ke konečné stanici metra Českomoravská do Vysočan.
Trasy linek:

Linka č.221: Na kovárně - Lehovec (stávající stanice i trasa), SÍDL.-
HLOUBĚTÍN, KBELSKÁ, TESLA, SPALOV-
NA, HARFA, ČESKOMORAVSKÁ (METRO B)

Linka č.222: Xaverov - Lehovec (stávající stanice i trasa), KBELSKÁ,
HARFA, ČESKOMORAVSKÁ (METRO B)

Linka č.223: Komárovská - Lehovec (stávající stanice i trasa), KBEL-
SKÁ, HARFA, ČESKOMORAVSKÁ (METRO B)

Linka č.512: Na kovárně - Lehovec (stávající stanice i trasa)

Provozní parametry autobusových linek (stav k 31.12.1990)

L.č.221: interval v ranní špičce 7,6 min., v sedle 30 min.
L.č.222: interval v ranní špičce 20 min., v sedle 40 min.
L.č.223: interval v ranní špičce 3 min., v sedle 30 min.

Intervaly se týkají pracovních dní.

Pro zajištění dostatečné kapacity budou zavedeny další autobusové
linky od konečné metra B - Českomoravská do Hloubětína a na Černý
most.
Linka 5.141: (nová linka) Černý most II, Sirolova, Pjatnického, Kuz-

něcova, Lehovec, Kbelská, Harfa,
Českomoravská (metro B)

Linka č.277: Černý most II, Českomoravská (metro B)

Autobusy obsluhující oblast Satalic (l.č.186), Miškovic (l.č. 158),
Čakovic (l.č.159,209), Třeboradic (1.č.166), Kbel (l.č.185), Vinoře
(l.č.259), Proseka-Lovosická (l.č.457) a Libně-Slovanka (l.č.151)
budou končit také u stanice metra B Českomoravská. Oblast Újezda n.L.
a Klánovic bude obsluhována autobusy, které budou jezdit po stávají-
cích trasách na Jarov a dále pokračovat ulicí Spojovací ke stanici
Palmovka (metro B). Jedná se o l.č.250 (sádl.Rohožník), l.č.261 (Klá-
novice) a l.č.451 (Běchovice-Areál výzkumných ústavů).
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Tramvajová doprava

V severní části obvodu Prahy 9 (ulice Sokolovská, Fučíkova) povedou
trasy tramvají č.8 a 19. Linka č.19 spojí Hloubětín a Vysočany přes
Palmovku a Ohradu se stanicemi metra "A" Želivského a Strašnická
a skončí na Nám.kub.revoluce.

Jižní část obvodu zajišťují linky č.3 a 5. Linka č.3 bude vedena
z Palmovky na Vltavskou, Florenc a dále po své trase do stanice Nádra-
ží Bráník. Linka č.5 sgojí Vysočany a Žižkov po trase Lehovec, Palmov-
ka, Ohrada, Nákl.nádr . Žižkov , Masarykovo nádr., Nám.republiky, Kobyli-
sy.

Pro rekonstrukční a investiční akce, které budou zahajovány v ob-
vodu Prahy 9, bude docházet ke změnám tramvajové dopravy.

Zpracováno podle informace odboru EDZ ONV Prahy 9, vydané 11.10.1990.

•právní poradna•
Právní problematika privatizace

Privatizací rozumíme převod věcí, které jsou ve vlastnictví státu
do vlastnictví fyzických osob - občanů. V této souvislosti se budu
zabývat otázkou pojmu vlastnictví. Pojem vlastnictví byl poprvé vyme-
zen ve starém Římě a do dnešní doby je v takovéto podobě v teorii
i praxi používán. V l a s t n i c t v í je právem jednotlivce - ob-
čana nebo kolektivu (státu, organizace) s věcí hospodařit, užívat ji
a disponovat s ní, držet ji - vykonávat nad ní právní panství a na o-
chranu před ostatními, kteří by do výkonu vlastnického práva zasaho-
vali. Pro římské právo bylo příznačné, že se zaměřilo především na
ochranu vlastnického práva.

Smyslem tohoto článku je poukázat na úzkou souvislost mezi základ-
ním znakem vlastnictví - právem hospodařit s věcí, kterou máme ve
vlastnictví, privatizací a tržní ekonomikou. Tržní ekonomiku lze také
charakterizovat jako hru - sportovní klání majitelů kapitálu, kteří
buď sami nebo prostřednictvím manažérů při dodržování přesných pravi-
del hry bojují o zisk. Namísto pasivního vlastníka kapitálu - státu-
musí přijít podnikatelé. To, kam jsme to dopracovali, je ukázkou toho,
že vlastnický vztah nelze simulovat.

Problém naší privatizace je ve světě neopakovatelným problémem
a nemáme možnost ho nikde okopírovat. V minulosti se "podařilo" téměř
zlikvidovat soukromé podnikání a vlastnické vztahy s ním spojené.
Takže lze očekávat mnoho chyb a přehmatů.

JUDr Josef Kunášek

Privatizace se nevyhne ani naší obci, k dnešnímu dni je podáno 16
žádostí o navrácení majetku v obci. Hodnota majetku, kterého se týkají
výše uvedené žádosti, je asi 140 , 000.000 ,-Kčs .

Pro zajímavost dodáváme, že většinu žádostí podávají ženy. Podo-
týkáme, že žádosti musí mít všechny náležitosti ve znění zákona, a tak
z podaných 16 žádostí pouze jediná je zatím kompletní.
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Pro úplnost Vám ocitujeme podstatné části 6 příslušného zákona:

§ 6

1) Vlastník připojí k písemné žádosti o vydání věci potvrzení okres-
ního národního výboru, v jehož územním obvodu se nemovitost nachází
(dále jen "okresní národní výbor"), o odnětí věci podle zákona
č.71/1959 Sb. nebo potvrzení odvětvového ministerstva o znárodnění
po roce 1955 a nebo výměr tohoto ministerstva o znárodnění a jeho
rozsahu a o tom, komu byla věc odňata. Tyto doklady lze nahradit
výpisem z pozemkové knihy nebo jiným věrohodným dokladem, obsahují-
li právní důvod odnětí a jméno osoby (osob), které byla věc odňata.

2) V případě převodu nemovitosti podle vládního nařízení č.15/1959 Sb.
se k výzvě připojí potvrzení okresního národního výboru o odnětí
věci a o tom, komu byla odňata. Tyto doklady lze nahradit stejným
způsobem jako doklady podle odstavce 1. K výzvě se dále připojí
potvrzení okresního národního výboru:

a) o výši částky, která byla za odňatou věc vlastníku vypla-
cena (dále jen "vyplacená částka"), s uvedením organizace,
která ji vyplatila
b) o tom, zda byla příslušným ministerstvem financí nebo pří-
slušnou Správou pro věci majetkové a devizové za odňaté věci
vyplaceno mimořádné odškodnění ze státního rozpočtu (dále jen
"odškodnění"), komu bylo vyplaceno a v jaké výši

3) Je-li oprávněnou osobou devizový cizozemec, přiloží k výzvě po-
tvrzení příslušné Správy pro věci majetkové a devizové, že nemo-
vitost nebyla vypořádána mezinárodními dohodami.

Žádosti o navrácení majetku, který je v současné době v držení MNV
Horní Počernice, podávejte právnímu oddělení MNV Horní Počernice, JUDr
Hruškové, Jívanská 647, Horní Počernice.

V sobotu 13.října zasedal celorepublikový sněm Občanského fóra. Při
projednávání otázek budoucnosti se nutně musel sněm vyslovit i k otáz-
kám hospodářským. Startem ekonomické reformy se totiž dostává naše
vláda do obtížných situací a je třeba, aby politické hnutí, které ji
spoluvytvářelo, nyní pomohlo čelit snahám o zpomalení reformy a určité
sociální demagogii. Proto OF musí najít jednotný názor. Sněm z tohoto
důvodu rozhodl zvolit ze svého středu předsedu celého hnutí. Z více
kandidátů byl zvolen předsedou OF federální ministr financí Václav
Klaus.

Občanské forum Horních Počernic zastává názor, že jedině rychlý
zákrok ve formě důsledně prováděných ekonomických změn nás může vyvést
z anonymního vševlastnictví a nezodpovědnosti za náš majetek. Jedině
rozdělení státního majetku jednotlivým konkrétním osobám může vést k
prosperitě celé společnosti. Proto bude radikálního a cílevědomého
politika, jakým Václav Klaus je, OF v Horních Počernicích podporovat a
ke zvolení do funkce předsedy Občanského fóra mu gratuluje.
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Komise sociálně-zdravotní oznamuje občanům, že po opakovaných jed-
náních s Obvodním ústavem nár.zdraví v Praze 9, docílila toho, že oční
oddělení v Horních Počernicích nebude uzavřeno.

Do konce roku 90 bude ordinovat primáfka očního odd.MUDr. Rafajová
v Horních Počernicích v ulici Lipí č. 1244 lx za 14 dní a to v tyto
dny: 2.listopadu, 16.listopadu, 30.listopadu a 14.prosince - je to
vždy pátek od 8 - 12 hod.

Od roku 1991 bude oční ordinace v Horních Počernicích 2x týdně,
bližší termíny budou včas oznámeny.

MUDr Ivana Vobecká

000

Komise sociálně-zdravotní při MNV informuje:
Tradiční "Beseda s důchodci" se bude konat v sále restaurace "Na

Vodárně" dne 6.prosince 1990, t.j. ve čtvrtek ve 14.00 hodin.
Srdečně zveme všechny důchodce k účasti!

000
"Klub důchodců" a jeho samospráva srdečně zve k návštěvě a příjemnému
posezení v kulturním prostředí všechny důchodce do klubovny ve Chva-
lech a to každou středu od 16.00 hod.

POZVÁNÍ NA SPORTOVNÍ AKCI

V rámci předvolebního boje se utkají v přátelském klání ve fotbalu
družstva:

Sdružení pro staré Chvaly + Občanského fóra

Utkání se hraje na hřišti TJ SOKOL Horní Počernice v sobotu 10.listo-
padu.
Slavnostní výkop je ve 14 hodin. Přijďte povzbudit své soukmenovce v
lítém boji, ve kterém bude kromě sportu postaráno i o dobrou zábavu.

Po utkání bude zábava pokračovat společenským večerem v sokolovně!

Sdružení pro staré Chvaly

děkuje předsedovi MNV panu Liškovi,

že buldočím způsobem prosadil snížení panelových domů stavěných na
FMV I na polovinu.

000
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Koupím rod.domek v Horních Počernicích 4 + 1 se zahrádkou. Platba
ve valutách možná.

Tel.: 86 73 87

Chcete získat zpět znárodněný majetek?
Nevíte,jak napsat daňové přiznání?
Máte právní problémy při Vašem podnikání?

Kancelář komerčního právníka JUDr Josefa KUNÁŠKA
Italská 10, 120 00 Praha 2, tel.259838
Vám nabízí pomoc!

Hledám paní, která 3 dny v týdnu pohlídá 21etého chlapečka.
L. Richerová

Ruprechtická 2274

000

PROGRES SERVIS Jívanská 633, Horní Počernice

nabízí - prodej jízdních kol
- prodej propan butanu
- zhotovení kopií vložkových klíčů

otevřeno Po - Pá 9.00 - 18.00
Těšíme se na Vaši návštěvu!

8.00 - 12.00

000

^

Starší manželé hledají pronájem bytu nebo podnájem v Horních Pořer-
nicích na dobu dvou let. T e l . : 867 54

000

Drůbežářský podnik XAVEROV
Praha 9-Horní Počernice

zprostředkuje

pro zahraničního partnera ve svém areálu závodu XAVEROV
zajímavou pracovní p ř í l e ž i t o s t pro pracovníky s odbornou p r o f e s í t y p u :

f r é z a r , s o u s t r u ž n í k , s t r o j n í z á m e č n í k ,
j e m n ý m e c h a n i k a p o d .

i n f o r m a c e n a t e l - , č . : 8 6 7 5 7 6
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STADOS s t . p o d n i k
Praha 8, U pekarky 3

p ř i j m e

mechanika elektronických zařízení
mechanika do výroby

Informace p.Medek,tel.:869591

Osvětová beseda MNV, Votuzská 322 , H . Počernice, tel. 863626

n a b í z í p r o n á j e m s á l u

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

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

p ř i j m e

od 1.12.1990 manipulačního dělníka

Informace na tel.: 86 32 51-5/232

ČEZ- ENERGOVOD,
Závod doprava a mechanizace
Praha 9-H.Počernice
Bystrá 1731

p ř i j m e

- vedoucího ekonoma, VŠE obor účetnictví ASŘ, 6 let praxe,plat.13-14
- právníka, dle potřeby závodu pro právní konzultace a osobní účast •
při jednáních

- vodohospodář-energetik, na 1/2 úvazku, vhodné pro důchodce, US tř.
10-11
- soustružník kovů, vyučení, 6 let praxe, 5-7 tř.
- topiče nízkotlakých kotlů, vyučení obor instalatér a malíř, praxe 3
roky, tř.5

- strojní zámečníky, vyučení, 6 let praxe, 5-7 tř.
- strážný závodu, výhodné plat.podmínky

Osobní odd.tel.:864 951 1.207

18



ELEKO s . p .
Náchodská 614
Horní Počernice

p ř i j m e

5 dělnic - mechanická elektronických zařízení
1 dělník - mechanik elektronických zařízení
1 skladová dělnice
1 samostatný vývoj.pracovník- obor elektronika nebo mikroelektr.
2 TH pracovníky - opravárensko servisního střediska
1 samostatný vývojový pracovník - programátor (se znalostí jazyka C
event.Pascal+ částečná znalost HW Z80 nebo I 8080)
1 samostatný vývojový pracovník - technik se znalostí HW Z80

Informace na tel.:860 650
nebo osobně

Soukromá zednická parta pana Fúhrbauera nabízí veškeré
stavební práce při opravách nebo výstavbě domů, průmyslových objektů
apod. Zájemci, obraťte se na adresu:

Drahomír Fůhrbauer
Rokytnická 805
Praha 9,Kbely

3. BLEŠÍ TRH

Přijďte nakupovat i prodávat na naši "blešárnu" ve dnech:

9.11.pátek 15.00 - 19.00 hod
10.11.sobota 8.00 - 12.00 hod . •

Zájemci o prodej mohou se svým zbožím přijít kdykoli během trhu a po
zaplacení poplatku z místa (10,-Kčs) začít s prodejem. Vstupné pro
kupující a okukující je 1,-Kčs. Prodávat můžete všechno (knížky,
desky, kazety, oblečení, obuv, sportovní potřeby, plakáty, odznaky
atd). Čím pestřejší nabídka, tím větší naděje na zisk.
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
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DOMEČEK
Nabídka pořadů na měsíc listopad 1990

POP LEGENDY taneční diskotéka Marcela Sekaniny,
každou neděli v 19.00

8.čt. Jan Nedvěd - Na kameni kámen
Jeden z protagonistů populárních Brontosaurů připravil
klubový pořad, ve kterém plně uplatní všechny valér své
osobité folkové tvorby
Začátek pořadu v 19.30 hod.

15.čt. OASA - koncert country skupiny z Poděbrad, která se něko-
lik let po sobě probojovala do finále Porty v Plzni a má
za sebou i úspěšné turné v Anglii.
Začátek pořadu v 19.30 hod.

21.st. Václav Koubek - jeden z nejoriginálnějších písničkářů
a povídkářů, jehož pořad je škoda si nechat ujít.
Začátek v 19.30 hod.

29.čt. Sbohem Čechy -Farewell to Bohemia
Představení souboru MALÉ DIVADLO Horní Počernice je ur-
čeno všem, kdo se rádi zasmějí a poslechnou si pěkné
písničky. Tuto parodii na operetky 20. a 30.let uvedl
soubor poprvé letos 'v červnu v přírodním divadle a byl to
zážitek opravdu neobvyklý. Představení doprovází hudební
skupina BADOT a QUARTET ORCHESTRA.
Začátek pořadu v 19.30 hod.

Zadáno pro MŠ a ZŠ v Horních Počernicích:

14.st.
16 . pá.

Pohádka "0 Květušce"
Autoškolka

Předprodej vstupenek v knihkupectví na Náchodské ulici!
Možnost objednávek na fakturu!
Změna programu vyhrazena
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kino OKO
2. pá.
3 . so.
4. ne.
5 . po.
6. út.

9. pá.
10.so.
11.ne.

12.po.
13.út.

16.pá.
17.so.
18.ne.

19.po.
20.út.

23.pá.
24.so.
25.ne.

26.po.
27.út.

30.pá.
1. so.
2. ne.

Emmanualle

Fantom Amsteroda

Dynamit

Vražedná modř

Volná noha

Půlnoční běh

Až přijde kocour

Nadine

FR Mládeži do 18 let nepř

HOL Mládeži do 15 let nepř

ČR Mládeži přístupno

SRN Mládeži do 15 let nepř

ČR Mládeži do 15 let nepř

USA Mládeži do 12 let nepř

ČR Mládeži přístupno

USA Mládeži do 12 let nepř

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

4. ne. Strakonický dudák

11.ne. Pohádky tisíce a jedné noci

18. ne. Čarovné dědictví

25.ne. Odyssea

Změna programu vyhrazena
Začátek představení v 15 hod.

ČR

ČR

ČR

ČR

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


