tak i na internetu a v místním rozhlase.“

Všem bylo také nabízeno, aby se zásobili
dostatečným počtem knih na celou dobu
stavby. Přesto se někteří občané zlobí a nemohou se s tím smířit. Noviny Prahy 16
proto zjišťovaly, co se nyní děje tak říkajíc
„v zákulisí“.
Knihovnice se přemístily do 2. patra
budovy v ulici U Starého stadionu, v níž
sídlí živnostenský odbor, odbor životního
prostředí a pracovník krizového řízení.
Tyto prostory dříve využívaly Technické
služby. Dosavadním třem pracovnicím
vypomáhají s prací dvě posily na částečný
úvazek. Činnost, kterou mají všechny za
úkol, je zdlouhavá a únavná. Každou knihu, která je v knižním fondu, musí uložit
do počítače a označit. To znamená ve specializovaném programu CLAVIUS zadat
autora a název knihy a vybrat z již jinými
zařízeními zadaných titulů ten správný
(kontroluje se například vydavatelství, rok
vydání, díl, ilustrace, klíčová slova).
Dalším krokem je zadání přírůstkového čísla, signatury, svazku a tématické
skupiny, zpravidla též oprava či přidání
klíčových slov, podle nichž si pak budou
moci čtenáři v nové knihovně vybrat knihu
„podle svého gusta“. Následně se tisknou
a vlepují čárové kódy a barevně rozlišují
hřbety knih – to je povinné u naučné literatury (podle příslušné kategorie) a také
literatury pro děti (podle věkových sku-

Stravovací zařízení Pečovatelské
služby Městské části Praha 16, síd-

lící v radotínské ulici K Cementárně
1522/1c, nabízí občanům možnost
stravování v příjemném prostředí
jídelny v Domě s pečovatelskou
službou. Jídelna je otevřena denně
od 11 do 13 hodin. Vchod do jídelny
je z ulice Pod Velkým hájem, kam
z hlavní ulice K Cementárně vedou
dvě schodiště a cesta pro invalidní

V případě, že se chcete zúčastnit
slosování o věcné ceny, zašlete
nebo doneste vyluštěné znění
tajenky vepsané do ústřižku pod
křížovkou. Ústřižek odstřihnete
a doručte na adresu redakce:
V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín. Na obálku napište heslo
KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu
nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze úspěšní
luštitelé tajenky. Výherci si svojí
výhru mohou převzít na adrese
redakce. Ústřižky s vyluštěným
textem budou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce
nejpozději do 3.3.2006.

1. Danuše Lehmannová
Strážovská 167/14
Radotín
2. Božena Sladká
Matějovského 1
Radotín
3. Jar. Kovářová
Slinková 589
Radotín

pin). Tento postup se musí provést u všech
svazků, kterých je přitom 40 tisíc!
Přednost při počítačovém zpracování
mají novější tituly a klasika, knihovnice
nezapomínají ani na školní četbu. Tento
základ by měl být zpracován do opětovného zahájení provozu knihovny. Zbylé
knihy budou k dispozici později, čtenáři
však o ně v žádném případě nepřijdou.
A proč se tohle všechno dělá? Ve znovuotevřené budově bude možné vybrat si knihu přes počítač, příjem a výdej bude pouze
přes čtečky, odpadne veškerá evidence
v papírové podobě, k dispozici bude bezplatný přístup k internetu. Obavou některých čtenářů je, zda se s kvalitnějšími službami závratně nezvýší čtenářské poplatky.
„V rámci poplatku budou poskytovány
další služby, přes internet bude dokonce
možné si knížky i objednávat a domluvit
se s personálem, nakdy má být kniha pro
něj připravena. Přes tyto a mnohé další novinky by se poplatky výrazně měnit neměly. Změna ale nastane v případě pozdního
vracení knížek, počítačová evidence bude
neúprosná a poplatky za prodlení budou
naskakovat s každým dnem,“ uvádí Naďa
Mašková jednu ze stránek „automatizace“.
Dochvilní klienti ale nic nepoznají, protože i nadále bude také možné například
v případě nemoci zavolat a oznámit svůj
problém. Penále se pak platit nebude.

vozíky. Pro auta je k dispozici parkoviště u Pečovatelského domu nebo
v ulici Pod Velkým hájem. Samozřejmostí je
možnost využití služeb
MHD, a to autobusy
číslo 246 a 256, zastávka Safírová.
Cena oběda pro
důchodce je 40 Kč,
ostatní strávníci zaplatí
43 Kč, pokud si oběd
odnesou domů. V opačném případě (tedy když
strávník poobědvá v jídelně) je cena 49 Kč.
Stále platí možnost
nechat si obědy dovážet
domů Pečovatelskou
službou. Klient zaplatí dovozné
8 - 10 Kč. Oběd se skládá z polévky
a hlavního jídla a rozváží se v nerezových jídlonosičích, které má klient
zapůjčeny po dobu stravování.
Případné dotazy rádi zodpovíme na
telefonním čísle 257 811 993.

Mateřské školy Matjuchinova a
Ottova jsou nejstaršími mateřinkami
na Zbraslavi. Od ledna 2000 tvoří
jeden právní subjekt, i když je jedna
u Vltavy, druhá na kopci. Mateřská
škola Matjuchinova byla otevřena
15.10.1945 a nedávno oslavila šedesátku. Vystoupení v Divadle Jana
Kašky odstartovalo v nedaleké budově Městského domu velkou výstavu
„Jak šel čas“ (navštívit ji můžete do
poloviny února). Vystaveny jsou nejen
fotografie, ale i výtvory dětí. Do školek chodila většina dnešních rodičů,
a dokonce i prarodičů. Rády je zde
opět vidíme.
„Matjuchinka“ byla zřízena pro 88
dětí ve dvou, pak ve třech odděleních
se třemi učitelkami! (Dnes jich je šest,
pozn. red.) Provoz býval od 6.15 do
17.15 hod., ale i do 18.00 hod. a v sobotu dopoledne. Dnešní provoz je od
6.30 do 17.00 hod. V kronikách si
lze přečíst mnoho zajímavého, třeba
o tom, jak se škola vybavovala a zdokonalovala. Nad některými zápisky
bychom se dnes pousmáli. Nejdéle
působila na škole jako ředitelka
V. Kadlecová, 21 let. V této tradici
věrnosti pokračují i současné učitelky. Většina zde pracuje kolem 25 let
i déle. Snažíme se vytvářet atmosféru
pohody a přátelství mezi sebou, ale
i s rodiči a především s dětmi, aby se
splnilo naše přání: když už ve školce
musíme být, tak ať se nám tu líbí
a máme se rádi.

„Ottovka“ byla otevřena 11.9.1968.
I ona má svou minulost, o které si
můžeme přečíst ve školní kronice. Asi
největší událostí, která mateřinku poznamenala, byla povodeň v roce 2002.
I přes velké problémy se nám poměrně
rychle podařilo vrátit se zpět do opravené a daleko krásnější školky. Škola
je dvojtřídní a učí zde čtyři učitelky.
Obě mateřinky pracují podle Rámcového
vzdělávací ho
programu,
který nám
umožňuje vytvářet si vlastní
projekt školy.
O to více
můžeme svou
práci zaměřit
na v y tvá řen í
nejlepších
podmínek pro
rozvoj a učení
dětí, pro celý
j e j ic h ž ivo t ,
aby mohly říci: „Co jsme se naučily,
naučily jsme se v mateřské škole.“
Učitelky se seznamují s novými
možnostmi a metodami na mnoha
školeních a seminářích. Vytváříme
co nejpestřejší program. Mimo každodenních aktivit zařazujeme i jiné
lahůdky: jezdíme 2x ročně na školu
v přírodě, na výlety - nejraději do
ZOO nebo do Berouna za medvědy;

Bývá zvykem, že se začátkem
roku scházejí členové různých spolků a sdružení na svých výročních
schůzích či valných hromadách, aby
zhodnotili svoji činnost za uplynulý
rok a dohodli se i na plánu práce
pro rok nastávající. Členové sboru
dobrovolných hasičů z Velké Chuchle
uspořádali svoji výroční valnou hromadu v pátek 13. ledna. I když pověra
říká, že pátek třináctého je smolným
dnem, pro chuchelské hasiče to neplatilo. Početná účast členů a hostů, mezi
kterými byl i zaměstnanec pražského
magistrátu Guth, dále člen městského
výboru dobrovolných hasičů Jaroslav
Růžička, tajemnice chuchelského
úřadu Jiřina Hanlová, která zastupo-

vala starostu Velké
Chuchle, a také členové spřátelených
hasičských sbor ů
z Radotína a Zbraslavi, to vše dávalo
valné hromadě hezký ráz.
Ve výroční zprávě starosty sboru
zaznělo mimo kladného zhod nocen í
vykona né práce
i poděkování náměstkovi primátora

Maminka se ptá ve škole: „Prosím vás pane učiteli, zlepšil se už náš Kája v tom zeměpisu?“
„Ani ne, spíš je to stále horší! Včera dokonce hledal (viz tajenka) v kalendáři.“

Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám - vydavatel křížovkářského měsíčníku o ceny.

Ceny pro luštitele
křížovky věnoval:

Vrážská 73
153 00 Praha 5 - Radotín
(naproti vlakovému
nádraží)
telefon: 257 810 685
e-mail:
info@ceskyarchivvin.cz
otevřeno: Po - Pá
12. 00 - 19. 00 hod.

jméno...........................................................tel. spojení......................
adresa................................................................................................
znění tajenky......................................................................................

na plavání. Jindy pískáme na píšťalky
nebo zpíváme anglicky, pak jsou z nás
mažoretky nebo tanečnice v kroužku
Rytmik a Yamaha. Máme logopedii.
Rádi společně oslavujeme narozeniny,
Den dětí a vše, co se slavit dá. Nejvíce
se těšíme na velikonoční a vánoční
besídku a nadílku a každý měsíc
očekáváme příjezd divadélka. Občas

se účastníme taneční nebo výtvarné
soutěže a při rozloučení s předškoláky
se už začínáme těšit na prázdniny.
Využíváme různé spolupráce, sponzorské dary.
Můžete si o nás přečíst na zbraslavských webových stránkách (http:
//zbraslav.info/ms) nebo se k nám
přijít prostě podívat.

hl. města Prahy Rudolfu Blažkovi za
jeho velký zájem o práci dobrovolných hasičů a také za nemalé finanční
částky, které tyto sbory od magistrátu
dostávají na nákup technického vybavení. Poděkování zaznělo také na
adresu chuchelského starosty Fresla,
který práci chuchelských hasičů
podporuje a má zájem o dobré technické vybavení sboru. Protože vím,
že existují sbory dobrovolných hasičů, které nemají přílišnou podporu
svých úřadů, chci jim říci – važte si
jí tak jako chuchelští hasiči! A všem
čtenářům Novin Prahy 16 přeji, aby
nad jejich domy nikdy nezakokrhal
červený kohout.

Lipenečtí hasiči srdečně zvou na tradiční Masopust, který budou pořádat
25. února. Průvod masek vyrazí ve
14 hod. od hasičské zbrojnice a projde
velkou část lipeneckých ulic.
Nezapomeňte přispět k různorodosti
pestrého masopustního reje i vy! Jako
vždy bude připraveno občerstvení
a tombola. Nenechte si ujít večerní
zábavu s živou hudbou. Již teď si připravujte masky a přijďte se společně
s námi pobavit. Kam? Do Lipenců
v sobotu 25. února - odpoledne do
průvodu, večer v sálu hasičské zbrojnice Na Bambouzku!

