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Výsledky voleb
ZÁPIS O VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ V OBCI

Místní komise, ustavená podle zákona o volbách do zastupitelstev v obcích v počtu 8 členů v
Praze-Horních Počernicích, okres Praha, na podkladě zápisů okrskových volebních komisí zpracovala
výsledky voleb do místního zastupitelstva a územ.členěn, m. zastupitelstva hl.m.Prahy.
V době zpracování zápisu bylo přítomno 6 členů, tj.nadpoloviční většina.

I.
počet volebních okrsků 12
počet okrskových volebních komisí 12
počet volebních obvodů 1
celkový počet voličů,zapsaných v seznamu voličů 9 498
počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka 5 488
počet odevzdaných úředních obálek 5 483
účast voličů 57,8 %

Jména kandidátů, kteří byli zvoleni do zastupitelstva
a na kandidátce které volební strany byli uvedeni:

Poř. Volební strana č.kand. Zvolený kandidát
čís.
1 Koalice KDU-ČSL,ODA 5 Květoslava Valchařová
2 Koalice KDU-ČSL,ODA 3 Josef Černý Mgr
3 Koalice KDU-ČSL,ODA 1 Jan Wágner
4 Koalice KDU-ČSL.ODA 11 Vladimír Mojžíš MVDr
5 Koalice KDU-ČSL,ODA 20 Antonín Tvrdík Ing
6 Koalice KDU-ČSL,ODA 8 Jitka Šabatková Ing
7 KSČM 10 Hubert Antes Ing
8 KSČM 13 Josef Trávníček JUDr
9 KSČM 1 Václav Brož JUDr
10 KSČM 2 Ivana Mazouchová
11 KSČM 3 Lubomír Harwot Ing
12 ODS 8 Ivana Vobecká MUDr
13 ODS 1 Ivan Liška
14 ODS 2 Tomáš Kádner
15 ODS 5 Jiří Pína
16 ODS 3 Josef Martinek Ing
17 ODS 4 Jan Moravec
18 ODS 6 Jaroslav Douša
19 ODS 7 Ladislav Patrovský
20 ODS 9 Václav Rúth
21 ODS 10 Libor Pína Ing
22 ODS 11 Milan Hellinger
23 ODS 12 Milena Raisova Mgr
24 ODS 13 Zdeněk Soukup Ing
25 ODS 14 Josef Zajíček
26 ODS 15 Jaromír Linhart Ing
27 ČSSD 1 Miroslav Zachoval



Jména náhradníků jednotlivých volebních stran
volební strana Náhradník číslo poř. kandid. Jméno a příjmení

Koalice
Koalice
Koalice
Koalice
Koalice
Koalice
Koalice
Koalice
Koalice
Koalice
Koalice
Koalice
Koalice
Koalice
Koalice
Koalice
Koalice
Koalice
Koalice
Koalice
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS

KDU-ČSL,ODA
KDU-ČSL,ODA
KDU-ČSL,ODA
KDU-ČSL,ODA
KDU-ČSL.ODA
KDU-ČSL.ODA
KDU-ČSL,ODA
KDU-ČSL,ODA
KDU-ČSL,ODA
KDU-ČSL,ODA
KDU-ČSL,ODA
KDU-ČSL,ODA
KDU-ČSL,ODA
KDU-ČSL,ODA
KDU-ČSL,ODA
KDU-ČSL,ODA
KDU-ČSL,ODA
KDU-ČSL,ODA
KDU-ČSL,ODA
KDU-ČSL,ODA

1 14 Aleš Škorpil
2 10 Jan Brachtl
3 2 Jiřina Vyhlídalová
4 4 Antonín Nič
5 6 Antonín Wagner
6 7 Milada Peterová
7 9 Marie Mrázková
8 12 Stanislav Vébr Ing
9 13 Petr Herian Ing
10 15 Jana Peterová
11 16 Fr. Smetana Ing
12 17 Pavel Vágner
13 19 Marie Herianová
14 21 Jarmila Löblová
15 22 Václav Kosař
16 23 Miloslav Kapeš
17 24 Stanislav Čihák Ing
18 25 Jaroslav Nolč
19 26 Jaroslav Fojt
20 27 L.Mirbauerová Ing
1 4 Bohumil Rygel
2 5 Helena Černá
3 6 Jaroslav Vomáčka Dr
4 7 Josef Šedivý
5 8 Antonín Stezka
6 9 Petr Langhammer
7 11 Luděk Vrána PhDr
8 12 Ludmila Přikrylová
9 14 Mir. Vokřínek Ing
10 15 Jaroslav Bosák
11 16 Josef Tyle
12 17 Jana Matoušková
13 18 Vladimír Jiřička
14 19 Ladislav Šlahař
15 20 Václav Král Ing
1 16 Jana Holínková
2 17 Jar. Podroužek Ing
3 18 Hana Čížková
4 19 Bohumil Moravec
5 20 Hana Bezchlebová
6 21 Růžena Hurychová
7 22 V. Nachlingerová Ing
8 23 Marcela Vávrová
9 24 Květuše Jůsková
10 25 Vl. Čuprunov Ing
11 26 L. Kopecká RNDr
12 27 Vladimír Rubeš



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

Josef Bačák
Jan Fiala PhDr
Bohumila Antošová
Josef Strnad
Bohumil Winter
Vlastimil Pavlík
Jaroslav Křivánek

Sumář mandátů dle volebních stran
Počet mandátů - celkem 27

Volební strana
Koalice KDU-ČSL, ODA
KSČM
ODS
ČSSD

Počet získaných mandátu
6
5
15
1

PŘIDĚLENÉ MANDÁTY
/ v

HORNÍ POČERNICE
(3.7%)

KSČM

ODS

KDU-ČSL
ODA

(22.2%)

(13,5%)

(55.6%)



VÝSLEDKY PODLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
HORNÍ POČERNICE

ÚČAST VOLIČŮ PODLE OKRSKŮ
HORNÍ POČERNICE

6sSD KSČM ODS ODA.KDU-CSL



Přehled o věkové struktuře zvoleného zastupitelstva
celkem % z toho žen

Počet členů zastu

v tom ve věku

Průměrný věk

pitelstva

do 19 let
20 - 24 let
25 - 29 let
30 - 34 let
35 - 39 let
40 - 44 let
45 - 49 let
50 - 54 let
55 - 59 let
60 let a starší

47 let

27

0
0
1
2
3
3
6
6
4
2

100 %

0
0
3,7
7,4
11,1
11,1
22,2
22,2
14,8
7,4

5

0
0
0
1
0
1
0
2
1
0

Podle ustanovení zákona o obcích č. 367/9O vč. doplňků a podle usnesení 91. rady
zastupitelstva městské části ze dne 17. 11. 1994 je svoláno veřejné ustavující zasedání nově
zvoleného zastupitelstva Horních Počernic na den 30. listopadu 1994 v 18 hodin do Domečku
které ověří výsledky komunálních voleb, bude složen slib zastupitelů, zvolen starosta a zástupce
starosty a bude zvolena rada zastupitelstva.

Děkujeme všem členům volebních komisí za vynaložené úsilí, kterým
přispěli ke zdárnému průběhu komunálních voleb v naší obci.

Informace o 23.zasedání zastupitelstva
městské části Praha-Horní Počernice.
Poslední řádné, v pořadí 23. zasedání zastupitelstva městské části Praha-Horní Počernice

konalo v pondělí 7.11.1994, tedy necelé dva týdny před komunálními volbami. Jednání zahájil a
řídil starosta p. Liška. Přivítal hosty, náměstka primátora hl.m.Prahy MUDr Říhu, ředitele Gymnázia
University Karlovy Dr Podešvu, ing arch Valoucha, zpracovatele urbanistické studie Horních Počernic
přítomné zastupitele a přítomné občany.
Starosta konstatoval řádné svolání zastupitelstva a jeho usnášeníschopnost počtem přítomných
členů.
Navržený program byl schválen :

1. závěrečná hodnotící zpráva starosty ke konci volebního období
2. vystoupení zástupce města náměstka primátora MUDr Říhy
3. zpráva zpracovatele urbanistické studie Ing.arch Valoucha
4. majetkoprávní záležitosti
5. problémy hornopočernického fotbalu

Úvodním a stěžejním bodem programu byla zevrubná zpráva starosty p.Ivana Lišky, která
zhodnotila uplynulé volební období, nejen ve vztahu k budovaným investičním akcím - převážně
inženýrským sítím v městské části a rozvoji obce povšechně, ale také co se týká stabilizace úřadu
městské části, úřadem zajišťovaným agendám a samozřejmě ve vazbě na základní předpoklad všeho
- zajištění finančních prostředků a tvorbu rozpočtu během uplynulých pěti let. Z rozpočtové výše 22
mil.Kč v r.1990 stoupl objem prostředků městské části na 130 milionů v roce letošním. Dále



starosta postupně zabýval jednotlivými činnostmi, které zajišťuje místní úřad a místní
hospodářství v oblasti bezpečnosti, životního prostředí, sociálních otázkách, školství, správě
bytového fondu, živnostenským odborem, v oblasti stavebního úřadu, evidence obyvatel, matriční
agendě a pomocí odborných komisí rady v těchto oblastech. Celá písemná zpráva je přílohou zápisu z
tohoto jednání a bude zveřejněna samostatně.
V závěru svého vystoupení se vrátil starosta k začátkům své práce na tehdejším MNV, kam spolu s
p.Girlem nastupoval dne 15.3.1990.
Poděkoval za práci osobně p.Girlovi, dále celé radě, která pilně a poctivě pracovala, členům
zastupitelstva a občanům, kteří se zajímali o práci zastupitelstva a zapojili se do komisí a nakonec
poděkoval své manželce za pomoc a pochopení.
V dalším bodu programu vystoupil náměstek primátora MUDr Říha, který především poděkoval za
pozvání a představil přítomným nejen sebe, ale i obor svého působení v ZHMP, kde má na
starosti od 13.5.93 oblast zdravotnictví a hospodaření s byty. Vztah města a městských částí je
komplikován jejich velkým počtem, informace nejsou v dostatečném množství a dostatečně rychlé,
potřeba živějšího kontaktu je nezbytností a poučením do dalšího období.
Dále se MUDr Říha ve svém vystoupení zabýval zejména problémy zdravotnictví, jeho
transformace a privatizace a dotkl se též problematiky bytové, komunálních bytů a jejich případné další
výstavby.
Na připomínku ing Pittnera, který očekával komplexnější zhodnocení zdraví obyvatel města, zvláště
ve východní části Prahy, MUDr Říha připomněl přijetí programu Praha-čisté město v části přeměny
topení. Největším znečišťovatelem ovzduší je však doprava, která je též velkým pražským
problémem. Světovou zdravotnickou organizací je organizován projekt zdravé město, dopravu by měl
řešit vnější expresní okruh.
Na jednání přítomný Ing arch Valouch, zpracovatel územní studie Horních Počernic ve svém referátu
seznámil přítomné se stavem prací na návrhu urbanistické studie Horních Počernic, vysvětlil
zásady práce, tzv.bílá místa, uvažované řešení dopravy a napojení na stávající komunikační síť,
propojení Horních Počernic a Klánovic, zelené plochy, významné území Chvalského zámku, další
rozvojové území v prostoru pod ČOV Chvalka, jižně a jihozápadně od Svépravic, kde však je Dl i ,
další volná území jsou východně od obce, jižně oddechové a rekreační plochy a pod.
Atelier VHE, zpracovatel studie, se přiklání k redukované podobě, ponechává prostor pro zajímavé
nápady, které by v budoucnu mohly obohatit Horní Počernice. Na závěr svého vystoupení
zodpověděl ing Valouch některé dotazy poslanců.
Před projednáváním návrhů zástupce starosty p.Wágner poděkoval jménem zastupitelstva starostovi
p.Ivanu Liškovi, který byl "motorem" všeho dění v obci, za neúnavnou práci během celého volebního
období,kolegům a bývalému tajemníkovi ing Soukupovi a popřál občanům, aby si zvolili takové
zástupce, kteří by pokračovali v práci zastupitelstva, jež nepolitikařilo a mělo především na mysli
prospěch obce. p.Girl poděkoval starostovi a občanům za důvěru a za klidné ovzduší v obci.
Na závěr, po projednaných předložených návrzích a přijatém usnesení poděkoval ing.Antes všem
zastupitelům, jejich rodinám a především pak starostovi p.Ivanu Liškovi, bez jehož iniciativy by
výsledky práce odstupujícího zastupitelstva nebyly tak výrazné.

Informaci sestavila L.Sýkorová.

USNESENÍ
23.zasedání zastupitelstva m.č.Horní Počernice,

konaného dne 7.11.1994 v Hor.Počernicích
Zastupitelstvo městské části Praha-Horní Počernice
I. schvaluje
a) souhrnnou zprávu o činnosti zastupitelstva a odborů místního úřadu za volební období 1990-1994,
přednesenou starostou p.I.Liškou



b) změnu rozpočtu městské části Praha-Horní Počernice k 31.10.1994 ve výši 11948 tis.Kč na
celkovou částku 122 454 tis.Kč v příjmech i výdajích
c) založení nadace na využití a opravu Chvalského zámku se základním vkladem ve výši 10 mil. Kč z
rozpočtu obce roku 1994
d) zřízení kontokorentního úvěru pro rok 1995 ve výši 15 mil.Kč
e) bezúročnou půjčku na úhradu nezbytných konkrétních nákladů fotbalovému klubu SK Xaverov ve
výši 1 mil.Kč
f) žádost městské části Praha-Horní Počernice o prominutí 50% odvodu z prodeje nemovitého
majetku zastupitelstvu hl.m.Prahy k využití ve prospěch rozvoje inženýrských sítí (zdůvodnění- zábor
pozemků dálnicí a p.)
g) odměny uvolněným členům zastupitelstva v plné výši
h) prodej šesti bytových objektů v ulici Třebešovské čp.2251- čp.2256 s celkovou slevou 73 %,tj. v
celkové ceně 9 205 700 Kč, včetně zastavěných pozemků (koef. 1)
i) záměr prodeje pozemku č.3796/2 v k.ú.Horní Počernice o výměře 489 m2 za cenu v místě obvyklou
p.Petru Petříkovi, Praha 3, Rokycanova 33
Il.konstatuje, že
a) nový rozpočet na rok 1995 bude schválen novým zastupitelstvem
b) teprve v závěru volebního období se podařilo zpracovat návrh urbanistické studie Horních
Počernic a bere na vědomí odborný výklad zpracovatele urbanistické studie Ing arch Valoucha
III. ukládá
a) tajemníkovi místního úřadu zajistit písemné zpracování souhrnné zprávy a její předání nově
zvoleným zastupitelům na ustavujícím zasedání
b) FPK a FPO dále pracovat na dalších předpokládaných změnách příjmové části rozpočtu až do
předpokládaného celkového objemu rozpočtu 130 mil.Kč.
IV. bere na vědomí
a) program navržených nezbytných kroků opatření k zachování fotbalu a využití areálu nově
vytvořenou obchodní společností
b) navržený způsob řešení autoprovozu místního úřadu formou pronájmu 2 automobilů.

Ivan L i š k a
starosta

A ptají se hornopočerničtí: Tak co jsme vlastně?
otázka samozřejmě směřuje k novému uspořádání městských obvodů hlavního města Prahy,

které vstupuje v platnost dnem komunálních voleb, t.j. 19. listopadem 1994. A koho jiného bychom se
jménem občanů mohli na tuto záležitost zeptat, než pana starosty Lišky:
Ano, máte pravdu, tato úprava, která rozšiřuje počet městských obvodů z dosavadních 13 (původní
Praha I - 10, Praha 13 - Jižní město, Praha 12 - Modřany a Praha 13, Jihozápadní město) na 15,
vstoupila v platnost dnem komunálních voleb. V prvé řadě bych chtěl uklidnit občany Horních
Počernic, že pro ně k žádné podstatné změně nedojde. Nejprve mi však dovolte, abych Vám ocitoval
úvodník starosty Prahy 9, p. T. Szennaie v čtrnáctideníku "DEVÍTKA" ze dne 17. listopadu t.r.
Pan starosta Szennai měl totiž k projednávanému návrhu přece jen blíže než starostové okrajových
městských částí, i když i nás se nová úprava koneckonců týká také. Tak tedy slovo p. starosty Szennaie:

Vážení spoluobčané,
čtete výtisk "Devítky", která je naposledy distribuována i na území Hloubětína a Černého Mostu,
tedy území, které za několik hodin společně s Kyjemi vytvoří novou městskou část Praha 14 ...
Ovšem nejde jen o periodikum "DEVÍTKA" neboť věřím, že nový místní úřad vbrzku přistoupí k
informování svých občanů obdobným způsobem. Jde o mnohem více, neboť dnem voleb - 19.11.,



kdy Praha 14 vznikne, se občanům z dotčených území zásadním způsobem přiblíží vlastní výkon
samosprávy a postupně i státní správy.
Vím, že rozhodnutí městského zastupitelstva o vzniku městské části Praha 14, které bylo přijato v
rámci celkových úprav hranic městských částí hl.m.Prahy, nebylo obvodními orgány iniciováno ani
veřejností mnohdy podporováno. Názory občanů na tuto změnu se patrně budou lišit i nadále a na

veřejnost bude mít bezesporu největší vliv význam a funkčnost nových orgánů samosprávy. A tak
místo otázky, zda ustanovení městské části Praha 14 bylo rozhodnutím správným a uváženým, jsem
vzápětí vznášel dotaz:
"Myslíte si, že území Hloubětína, Černého Mostu společně s Kyjemi je schopno dalšího
samostatného rozvoje jako celku?" S ohledem na rozlohu, charakter území, počet obyvatelstva a
infrastrukturu jsem odpovídal ANO!
Věřím, že nově zvolené zastupitelstvo bude schopno převzít správu věcí veřejných a zajistit potřeby
obyvatel a území Prahy 14. Věřím, že bude ku prospěchu Hloubětína a Černého Mostu, když se
veškeré kompetence přenesou na úřady, které budou co nejblíže obyvatelům těchto území, než jak
bylo doposud zajišťováno z Proseká či Vysočan. A jsem přesvědčen, že občané Prahy 14 ve volbách
dají důvěru a pověří plněním nelehkých úkolů- zejména v počátečním období - ty nejschopnější
kandidáty volebních stran.
Přeji Praze 14 a všem jejím obyvatelům v roce "jedna" jejich nové samosprávné městské části vše
nejlepší a mnoho úspěchů. Těším se, že budeme dobrými sousedy, a věřím, že představitelé Prahy 9
budou vždy nápomocni svým kolegům na Praze 14 a budeme spolupracovat při řešení problémů, které
jsou pro tento městský orgán společné. 14.11.1994.

Tomáš Szennai, starosta m.č. Praha 9 (ODA)

Tolik slovo starosty Prahy 9, která tak přichází o tradiční Hloubětín, ale i Lehovec a celý Černý Most.

Co tato změna přináší občanům Horních Počernic, nutno posuzovat z několika pohledů.
Za prvé: definitivně ztrácí význam dosud, především z tradice působnosti dřívějších ONV užívané,
označení Praha 9 - Horní Počernice. Nově budeme spadat územně do 14. pražského obvodu spolu s
Hloubětínem, Kyjemi, Černým Mostem, Dolními Počernicemi, Kolodějemi, Běchovicemi, Újezdem
n.Lesy a Klánovicemi. Nově zvolená samospráva, o které se zmiňuje ve svém článku p. starosta
Szennai, má působnost pouze pro území Hloubětína, Kyjí a Černého mostu. Není nám, Horním
Počernicích, ale např. ani Kolodějím, nikterak nadřízená. Z hlediska samosprávy jsme podřízeni
voleným orgánům hlavního města Prahy, t.j. zastupitelstvu a radě hl.m. Prahy sídlícím v Praze I na
Mariánském náměstí (rovněž sídlo pražského Magistrátu).
Za druhé: pokud jde o působnost ve státní správě, její převážnou část, např. stavební řízení,
živnostenská povolení, řízení a rozhodování v oblasti ochrany prostředí, sociál, věcí, matrik}' aj. pro
Vás obstaráváme na místním úřadě v Horních Počernicích. Ty výkony státní správy, pro které jste až
dosud museli jezdit na některá pracoviště obvodního úřadu pro Prahu 9 (např. na Prosek, Černý
Most), budou postupně (a může to trvat i dost dlouho) přenesena do sídel v rámci nového obvodu
Prahy 14 - čili se nám přiblíží. Některé další pravomoci státní nebo jiné správy (Obvodní vojenská
správa, Česká policie, soudů, školského úřadu) by měly i pro Prahu 14 zůstat v rámci úřadu
Prahy 9.
Za třetí: v běžném poštovním styku hraje nejvyšší roli poštovní směrovací číslo Horních Počernic.
To samozřejmě zůstává nedotčené. K označování adresy Vašeho bydliště, ale i třeba Vaší firmy,
doporučuji proto použít tento text:

Pan
Petr N o v á k
Mezilesí 1234
193 0 0 Praha - Horní Počernice
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A nakonec to nejdůležitější: městská část Praha - Horní Počernice si i v novem uspořádání uchovává
vlastní identitu i samosprávu. Vašim potřebám bude i nadále sloužit místní zastupitelstvo, rada,
starosta a celý místní úřad v Horních Počernicích, kde Vám také ochotně zodpovíme Vaše případné
další dotazy.

Vážení občané,

Čelákovice - separovaný sběr
Přezletice - svoz TKO
Jenštejn - svoz TKO
Tuklaty - svoz TKO

blíží se první výročí působení firmy HP - Compag v naší městské části. Rád bych proto zhodnotil
činnost této firmy z hlediska orgánu kontrolujícího jeho činnost.
Pro toto hodnocení jsem požádal disponenta firmy ing.Ludvíka Korečka o několik údajů, které ve své
zprávě použiji pro dokreslení situace.
Činnost firmy HP - Compag začala 29.11.1993. Je nutné zdůraznit, že 50% firmy patří rakouskému
partnerovi, ale 50% patří městské části Praha - Horní Počernice. Z tohoto faktu je jasné, že případné
zisky firmy se dělí v uvedeném poměru a je možno je použít pro další rozvoj městské části.
Od 1.12.1993 převzala HP - Compag odvoz komunálního odpadu z obecních bytů a koncem března
obsluhovala firma již 430 individuálních zákazníků. V současné době firma odváží TKO z 8 0 0
domácností a smluvně od 50 podnikatelů.
Dále firma provozuje kontejnerovou službu pro odvoz stavebního a velkoobjemového odpadu.
Svoji kvalitní službou v naší městské části si firma vybudovala dobré jméno a díky tomu zahajuje
činnost v těchto městech a obcích :

Újezd nad Lesy - separovaný sběr i svoz TKO
Lysá nad Labem - separovaný sběr
Běchovice - svoz TKO
Úvaly - zatím svoz TKO

Jak sami vidíte, jedná se o úctyhodný seznam aktivit firmy, na které má naše městská část poloviční
podíl a tudíž poloviční zisk.
Na žádost MÚ firma zavedla službu - zneškodnění jakéhokoliv odpadu na základě individuální smlouvy
s jeho původcem.
Firma zorganizovala železnou neděli jejíž výsledek (70t železného šrotu) ji překvapil a mnohde i
zaskočil. Proběhl i sběr velkoobjemového odpadu - zatím za úhradu, ale v budoucnu se dá očekávat, že
tato služba bude pro klienty firmy ( občané, jímž HP Compag odváží i TKO ) za symbolický poplatek a
v případě převzetí svozu TKO od všech občanů naší městské části i úplně zdarma. Záleží jen na nás - na
občanech Horních Počernic, zda dáme přednost anonymní službě nebo budeme preferovat obecní firmu,
která nám může přinést další výhody.
Nemohu se nezmínit o separovaném sběru. Mnozí z Vás možná ani netuší, že Horní Počernice byla
první městská část která od 1.4.1992 zavedla separaci TKO. Tím, že jsme byli první jsme se ovšem
nevyhnuli některým chybám v zavedení tohoto sběru. Těmi chybami je umístění kontejnerů. Převzali
jsme německý vzor a umístili je na frekventovaných místech a to hlavně u obchodních aktivit. Problém
je v tom, že tyto kontejnery, které jsou určeny pro separaci TKO od občanů, používají mnozí
živnostníci pro svůj odpad. Tím dochází mnohde k přeplňování kontejnerů a k oprávněným stížnostem
z vaší strany. Je nutno zdůraznit, že za tuto službu městská část platí a proto by bylo seriózní od všech
podnikatelů, kteří mají zájem o využití těchto separačních kontejnerů, aby si je objednali u firmy HP -
Compag, která jim ráda vyhoví.
Z hlediska kontrolní činnosti OOŽP nad firmou HP - Compag se až na několik výše uvedených
problémů ( železná neděle, občasné přeplňování kontejnerů ) nedá činnosti firmy nic vytknout. Jenom
pro další rozvoj považuji za nutné převedení umístění vozidel i manipulačních ploch ze stávajících
prostor do jiných, lépe splňujících požadavky na tuto činnost.
Věřím,že pochopíte výhodnost umístění firmy HP - Compag v naší městské části a dáte této firmě
příležitost, aby vás přesvědčila o kvalitě svých služeb stejně jako přesvědčila mě.

Jiří V l č e k,vedoucí OOŽP



Vážení klienti,
nabízíme Vám nově modifikovanou službu Komerční banky, kterou jsme připravili
pro podnikatele vybraných profesí profesní běžný účet.

Profesní běžný účet je běžný účet se zvýhodněnou úrokovou sazbou, který je určen
pro lékaře, stomatology, lékárníky /absolventy farmacie/, veterinární lékaře, notáře,
komerční právníky, advokáty a nově též pro auditory, daňové poradce a architekty, kteří
provozují činnost nepodléhající režimu živnostenského zákona.

Kromě individuálního podnikání mohou příslušníci zmíněných profesí vytvářet i obchodní
společnosti. Pokud jeden z předmětů podnikání, uvedených ve výpisu z obchodního
rejstříku, souvisí s vybranou profesí, má tato společnost rovněž možnost otevřít si profesní
běžný účet u KB. Zároveň však musí být splněna podmínka, kdy alespoň jeden člen
obchodní společnosti musí mít odpovídající vysokoškolské vzdělání a být členem příslušné
profesní komory.

Výše úrokové sazby profesního běžného účtu pro:

úroková sazba
a/ fyzické osoby - podnikatele

průměrný měsíční zůstatek
od 0 až do 1 mil. Kč
od 1 mil. včetně do 5 mil. Kč
od 5 mil. včetně do 10 mil. Kč
nad 10 mil. Kč

2,0%
2,5%
3,0%
4,0%

b/ právnické osoby
průměrný měsíční zůstatek úroková sazba
od 0 až do 5 mil. Kč
od 5 včetně do 10 mil. Kč
od 10 včetně do 30 mil. Kč
nad 30 mil. Kč včetně

2,0%
2,5%
3,0%
4,0%

Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme, navštívíte-li nás v úředních hodinách
tj. Po- Páod 8.00- 11.00 a od 13.00-16.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu na naší expozituře.

Vaše Komerční banka, a.s.
expozitura Horní Počernice
Náchodská 1880
Praha 9 - Horní Počernice
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Společenská kronika
Významná životní jubilea, která oslaví v měsíci prosinci 1994

j u b i l a n t i

88 let
Marie Maštalířová
Anna Kylišová
Emilie Ščerbaková
86 let
Julie Čechová
Františka Brunnerová
Marie Koláčná
85 let
Marie Martianová
Karel Záloha
Emilie Mouchová
Anna Hudcová
Anastázie Hythová
Marie Hatlová
Věnceslava Hubková
Božena Ryšánková
Růžena Fišerová
Marie Řeháková
83 let
Růžena Volavková
82 let
Františka Doucková
Miroslav Šafář
Antonín Nedvěd
MUDr Václav Soukup
Sílet
Antonie Janoušková
Marie Veselá
80 let
Zdeňka Hrudková
Marie Bohmová
75 let
Božena Davidová
Rudolf Fatka
Miluše Kovandová
Zdeňka Prokišová
Marie Becková
Antonín Sajdeman
Marie Vítková

Lhotská ul.
Bří Veverků
Mezilesí

Mečovská ul.
Vlásenická ul.
Mečovská ul.

Lipí
Karla Tomáše
Vysokovská ul.
Otovická ul.
Hrdoňovická ul.
Třebešovská ul.
Otovická ul.
Bartlova ul.
Komárovská ul.
Na Bačálkách

Sekeřická ul.

Češovská ul.
Češovská ul.
U Hvozdu
Chodovická ul.

Chodovická ul.
Třebešovská ul.

Běluňská ul.
K hrázi

Ve žlíbku
Vysokovská ul.
Češovská ul.
Náchodská ul.
Vysokovská ul.
Dobšická ul.
Třebešovská ul.

•

6.12.1906
13.12.1906
14.12.1906

10.12.1908
15.12.1908
25.12.1908

4.12.1909
16.12.1909
23.12.1909
26.12.1909
29.12.1909
30.12.1909
12.12.1910
19.12.1910
21.12.1910
30.12.1910

8.12.1911

10.12.1912
19.12.1912
25.12.1912
31.12.1912

17.12.1913
19.12.1913

5.12.1914
7.12.1914

4.12.1919
7.12.1919
11.12.1919
16.12.1919
17.12.1919
25.12.1919
27.12.1919

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

Sbor pro občanské záležitosti
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ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ

ZPÍVANÍ POD VÁNOČNÍM
STROMEM

Neděle 18. prosince v 17.00 hodin před SOKOLOVNOU
ve Chvalkovickě ulici

Zveme Vás všechny kjiž tradičnímu setkání u vánočního stromu. Přijďte si zazpívat známé koledy
a poslechnout krásnou vánoční hudbu. Hrát pro Vás bude "SAXOFONOVÉ KVARTETO BOHEMIA"
v obsazení: Pavel FIEDLER, Roman FOJTÍČEK, Pavel ŠKRNA, Jiří HANZLÍK

Zastavte se na chvíli v předvánočním shonu,
pusťte z hlavy všechny starosti a dopřejte si hezký nedělní podvečer.

Pořádá Osvětová beseda MÚ a TJ Sokol H.Počernice
Vstupné dobrovolné

Srdečně zveme spoluobčany na
půlnoční bohoslužbu dne 24.12. 1994 ve 23.00

Sbor Církve bratrské
Ve zlíbku 168

193 00 Praha - Horní Počernice
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INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

s.r.o.
Náchodská 128, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel. 685 54 73, 685 62 67, fax 685 62 67

představuje a nabízí

ČISTIČE VZDUCHU S VESTAVĚNÝM IONISÁTOREM
a ZVLHČOVAČE VZDUCHU NOVÉ GENERACE

vyráběné firmou BIONAIRE, Lachino Quebec, která zaujímá přední místo ve světě v produkci výrobků
v oboru čistění a zvlhčování vzduchu.
Jak je všeobecně známo, ovzduší obsahuje různé znečisťující látky, které se vdechnutím dostávají do
lidského organismu, který značně negativně, v řadě případů až katastroficky ovlivňují. Vlivem nárůstu
autodopravy v ČR dochází ke zvyšování množství znečisťujících látek v ovzduší, zvláště ve městech,
průmyslových centrem a jejich okolí.
Nejhorší látkou, která působí na lidský organismus, je POLÉTAVÝ PRACH, který sám o sobě může
míti účinky mechanické, toxické, alergující a rakovinotvorné. Jeho tzv. respirabilní frakce však rovněž
působí jako nosič chemických látek a mikroorganismů, které jsou na povrchu částic prachu zachyceny.
Chemické látky právě ve spojení s polétavým prachem se dostávají do dolních cest dýchacích -
průdušek, plic - a způsobují tak jejich vážná onemocnění.

PŘI POUŽITÍ ČISTIČE VZDUCHU výše uvedené firmy v domácnostech, kancelářích a
zdravotnických zařízeních apod. budete dýchat vzduch zbavený prachu, chemických látek, pylu,
smogu a bakterií i cigaretového kouře.

Přístroje fy BIONAIRE byly mimo testování v Kanadě a USA rovněž testovány v České republice v
řadě zdravotnických institucí - Státní zdravotní ústav Praha, Fakultní nemocnice Praha Krč -
Thomayerova, Poliklinika při Fakultní nemocnici v Praze Motole, Ústav hygieny 1. lékařské fakulty
University Karlovy, Masarykova nemocnice Ústí n.Labem, OHS Most, odd. laboratoře ovzduší a
JSOU SCHVÁLENY K POUŽÍVÁNÍ V ČR.
Hodnocení uvedených ústavů vyznělo velmi kladně, jedním z velkých kladů u uvedených přístrojů je
jejich vybavení indikátorem - ukazatelem zanášení filtrů, vysoká protiprašná účinnost potenciovaná
vestavěným ionisátorem, konstrukční uspořádání, tj. nasávání vzduchu z boku a směrování čištěného
vzduchu do místnosti, kdy je podpořeno kruhové proudění vzduchu, snadné vyjmutí a vložení filtrů při
jejich výměně.

Uvedené přístroje v rozsahu řady typů Vám můžeme nabídnout a dodat již od 4 300,-Kč a výše
u firmy BARD, kde v případě Vašeho zájmu obdržíte odborný výklad a předvedení v provozu
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KOMERČNÍ BANKY
VÁŠ NEJLEPŠÍ VKLAD
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Vhodný dárek pod stromeček!
Výhry od 5 000 až do 20 000 korun!
Každý stý soutěžící vyhrává!

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ PRO VÁS
Pokud si od 1. do 14. prosince 1994 vložíte
na osobní termínované konto (T - konto)
Komerční banky, nové nebo již otevřené,
nejméně 10 000 Kč, budete zařazeni
do slosování.

Čím více do soutěže vložíte,
tím více můžete vyhrát!

KOMERČNÍ
BANKA a i

Bližší informace ve všech obchodních místech Komerční banky.
14



INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE
MODNI TYP

Zveme Vás do naší prodejny na Náchodské ulici 1866 poblíž zdravotního střediska:
PO - PÁ 9.00 - 18.00, SOBOTA 9.00 - 12.00

nabízíme:
široký' sortiment dámského i pánského zboží, zimní pláště, kostýmky, kalhoty, svetry, halenky, košile,

prádlo, módní doplňky

PRO VÁŠ POHODLNÝ VÁNOČNÍ NÁKUP ROZŠIŘUJEME V PROSINCI
PRODEJNÍ DOBU O NEDĚLI OD 14.00 - 17.00 HODIN

Místní úřad v Praze - Horních Počernicích
přijme na místo technika stavebního úřadu pracovníka - pracovnici se vzděláním VŠ,
SŠ stavebního zaměření. Nástup lze k 1.1.1995.
Informace na tel.čísle 685 6225 - ing.Růžičková, vedoucí SÚ

AUTOŠKOLA TRIUMF
výcvik sk. M, A, B, A+B, kondiční jízdy

H.Počernice, Třebešovská 2255, tel. 685 54 57, po - pá 18.00 - 22.00 hod (a průběžně celý den).

s.r.o
Velkoobchod stavebními hmotami a hutním materiálen]
Bystrá ul. 2243, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Nabízí k okamžitému odběru široký sortiment

- stavebních materiálů a potřeb pro stavebníky
- hutních materiálu
- elektroinstalačních materiálu

Na přání zákazníka možnost dopravy na. místo ničení.
Pro maloodběratele je otevřena maloobchodní prodejna.
Velkoodběratelům prodej přímo ze skladu.
Dále nabízíme: - vagónovou vykládku na vlastní železniční vlečce

- skladové služby
- komplexní zásobování stavby na objednávku

SOBOTNÍ PRODEJ 7.00 - 12.00
Tel. sklad 6X5 67 48, prodejna 860 733, doprava 860 301, vbcluísek 685 57 56
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INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

ov-a
Areál zdravotního střediska LHOTSKÁ 2071

Otevírací doba: Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8-12
9-12
9- 12
—

9-15

13-16
13-17
13- 16
13-19

Dovolujeme si Vám oznámit zahájení provozu
OČNÍ ORDINACE

Vedoucí oční lékař MUDr. Havránek st.

Ordinační hodiny: Pondělí 7.30 -12.15
Úterý 16.00 - 19.00
Čtvrtek 14.30- 19.00

Objednat seje možno v Oční optice nebo
na tel. 86 05 28
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INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

odštěpný závod DOZA Horní Počernice
VOJENSKÉ STAVBY a.s . Lukavecká 1732, 193 00 Praha 9

P Ř I J M O U
- zámečníky, svářeče
- dělníky na výrobu plastových oken

Zájemci se mohou přihlásit na personálním odd. na výše uvedené adrese nebo na tel.
685 50 54 a 86 52 41 - 7, linka 397 u pí Léblové

Mladý manželský pár s pejskem hledají levný pronájem bytu.
Kamil a Věra Tatarovi, Lipí 1876, tel. 864 26 84

Zveme Vás do nově otevřené prodejny dámské konfekce v Běluňské ul. 1841
PO - PÁ 10.00- 17.30.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Prodám nepoužívanou válendu, světlá dýha, úl. prostor, cena 2.000,-Kč.
Tel. 685 53 94

Firma PELIKÁN - sklad limonád, Horní Počernice - Sichrov
hledá s k l a d n í k y s nástupem ihned.
Informace na tel. 88 12 66 po 18 hod.

Vyměním vojenský byt - dvougarsoniéru I .kat . v Praze 4 - Michli
za 2 + 1 1 . kat. n i ž š í patro v Počernicích. Zn: "pěkný".
Inf. na t e l . 685 66 88.

SERVODATA s.r.o., soukromá obchodní firma sídlící v Horních Počernicích
přijme

obchodní asistentku
do oddělení distribuce paměťových médií.

Dále pňjmeme

Sekretdrku -asistentku ředitele
Znalost angličtiny a zkušenosti s prací na PC vítány.

Informace na tel.: 86 94 13, 86 94 17.
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INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

PROGRES SERVTS
PROGRES SERVIS - PRODEJNA ELEKTRO
přijme prodavače se znalostmi v oboru elektro
Informace na tel. 685 50 02
PROGRES SERVIS - VELKOOBCHOD ELEKTRO
přijme: -účetní

-odbytář (práce na PC, jednání se zákazníky)
-administrativní pracovnice
-skladová účetní
-celní deklarantka (ŘP skupiny B)

Adresa: Ve žlíbku 1800, Praha 9-Horní Počernice - hala č. 10
Informace na tel. 74 26 41 -9, linka 303, 304 - pí Hodková, p. Tomek
PROGRES SERVIS přijme - skladníky znalé oboru elektro

- brigádníky
pracoviště: areál XAVEROV, tel. 74 26 41-9, linka 304, 303

-kontrolor
-pokladní
-řidiče (ŘP skupiny C)
-skladníky, skladnice
-dispečer skladu

¥1111
rm

№
• muže tiýt právě Vsžirr vánočním překvapením, dárkem prc celou rodinu.

Zakoupíte-i: \ D3:;š GC 1.11.1994 do 18.12.1994 včsině v kterékoliv z níže uvedených
prodejen firmy PROGRES SERVIS - která je psřadatsiem soutěže - jednorázově zboží za
nejméně 5.000.- Kč. stáváte se účastníkem slosování o 40 věcných cen. které pro-
běhne čine 22.12.1994 ve 12.OD hod. v prostorách Eisktrocentra v OD Luka. Praha 5.
Rádi Vás uvítáme v našich prodejnách:

- QC LUKA, Praha 5. (Wukařovsífého 1985 • EieKtrocentrum
- OD BULA. Prané S - Prosek, Vysočanské 20 - Etskíracentrum
- Elektro, Praha S, Náchodská 480
- Elektro, Prahs 5, Náchodská k%l
• Elektro, Praha 8, Staroklánoviciiá U4
- Elektro. Praha E. NovosibřinskÉ 673

se širokým sortimenten" elektrospotřebičů, ochotně Vás obsloužíme z seznámíme
s herním řádem r^š; Velké vánoční soutěže.
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INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

POTRAVINY U KAPLIČKY si dovolují oznámit otvírací dobu o svátcích vánočních.
Otevřeno bude jako obvykle 7-21 hod.,

kromě Štědrého dne, kdy bude otevřeno pouze 7 - 15 hod.
Všem svým zákazníkům přejeme příjemné prožití svátků vánočních

a hodně zdraví a štěstí v Novém roce.
Nashledanou se těší POTRAVINY U KAPLIČKY - B. Vodičková

F i r m a A L T E C S.r.O., Khodlova 1297, 193 00 Praha 9
přijme pracovníka SŠ či VŠ - slaboproud pro servis laboratorních přístrojů,

analytická laboratorní technika Nástup k 1.1.1995. ŘP sk. B nutný. Informace na tel.: 685 52 57

Příjem inzerce a úřední hodiny pro kursy:
každé pondělí od 9.00 - 12.00 a od 13.00 - 18.00 hodin.

V jiné dny po předchozí tel. domluvě (86 36 26).

Všem věrným čtenářům a inzerentům přeje
redakce Hornopočernického zpravodaje šťasné a
veselé prožití svátků vánočních a mnoho štěstí,
zdraví a dobré pohody v novém roce.

Redakce Hornopočernického zpravodaje
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Kulturní středisko Osvětové besedy MÚ, Votuzská 322, tel. 86 36 26

Nabídka pořadů na prosinec 1994

Každý pátek DISKOTÉKA pro -náctileté, uvádí DJ VÍTEK

l.čt.

7. st.

l0.so.

12.po.

S VŮNÍ ŠMINEK A BENZÍNU
účinkují: Jana Hlaváčová a Luděk Munzar

17.30- 21.30 hod.

19.30

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE, OCHOČENÁ TMA div soubor Pražánek
(zadáno pro ZŠ a MŠ)

Předvánoční prodej atraktivní bižuterie z dovozu 14.00 - 19.00 hodin
(Španělsko, Indie, Čína, Filipíny) za atraktivně nízké ceny!!!

NEVÁHEJTE - VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI ! ! !
KONCERT PRO DVĚ HARFY a nejen pro ně... 19.30
účinkují: Libuše Váchalová

Jana Boušková
Jiří B o usek
režisér Jan Kačer j.h.

Tradiční vánoční koncert, který se stal každoročním "svátkem před svátky"
pro všechny milovníky krásné hudby v Horních Počernicích. Za všechny
proto děkujeme účinkujícím, že si pro své "domácí" publikum vždy najdou čas
v nabitém programu.

Předprodej vstupenek v knihkupectví na Náchodské ulici a v KS Domeček.

Klidné a šťastné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v
roce 1995 Vám přejí pracovníci KS Domeček.

20

12

DOMEČEK



KINO OKO
PROGRAM NA MĚSÍC PROSINEC 1994

2. pátek
3.sobota
4.neděle

5. pondělí
6.úterý

9. pátek
10.sobota
11. neděle

12. pondělí
13. úterý

16. pátek
17. sobota
18.neděle

19.pondělí
20. úterý

23.pátek
25.neděle

26.pondělí
27. úterý

30. pátek

Rockeři
Americký film

Uprchlík
Americký film

Nebezpečná rychlost
Americký film

Záblesk ve tmě
Americký film

Pravdivé lži
Americký film

Kokosy na sněhu
Americký film

Zděšení
Americký film

Řád
Český film

Vlk
Americký film

Mládeži přístupno

Pro mládeži do 12 let nevhodné

Pro mládeži do 12 let nevhodné

Mládeži do 15 let nepřístupné

Pro mládeži do 12 let nevhodné

Mládeži přístupno

Pro mládeži do 12 let nevhodné

Mládeži přístupno

Mládeži do 15 let nepřístupné

Změna programu vyhrazena

Hrajeme ve všední dny od 20 hodin
v neděli od 17,30 a 20 hodin. Předprodej vstupenek v úterý a pátek.
Telefon 685 6050

Vydává OD a MÚ Horní Počernice, Votuzská 322, Praha - Horní Počernice, tel. 86 36 26
Cena výtisku 3,- Kč


