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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsem plna optimismu slibovala společné
setkání při vaření na ohni nebo plánování telické návsi. Bohužel po
uvolnění v létě se nám zase vrátily omezení kvůli nemoci COVID-19 a
znemožnily nám akce zorganizovat. Doba setkávání nepřeje, ale
doufejme, že příští léto a podzim si to vše vynahradíme.
Na obecním úřadě se snažíme dál pokračovat v plnění úkolů, které
jsme si předsevzali. Máme radost z nového prezentačního videa obce,
které vzniklo ve spolupráci se Stříbrským regionem a je k vidění na
našich webových stránkách nebo z knihovního koutku, který vznikl
prozatím na chodbě našeho obecního úřadu. Po rekonstrukci úřadu
se knihovna přesune do nově vybudované společenské místnosti.
Rekonstrukci úřadu jsme přesunuli na jaro 2021, protože jsme k tomu
ještě přidali vytvoření zázemí pro pořádání akcí, které vznikne ze
skladu obecního úřadu. Na vytvoření zázemí jsme požádali o finanční
příspěvek z Programu rozvoje venkova. To, jestli dotaci získáme,
budeme vědět na začátku roku 2021.
Těm z Vás, kteří v letošním roce oslavili jubileum, jsme kvůli
omezením bohužel nemohli poblahopřát osobně. Nechali jsme ale
pro Vás vyrobit pamětní minci se znakem obce a společně se sladkým
povzbuzením ji najdete v nejbližší době ve své poštovní schránce.

Obecní rybník v Telicích má nového nájemce. Na závěr bychom proto
chtěli poděkovat Spolku rybářů a ochránců přírody KARAS za
dosavadní spolupráci a přejeme jim do budoucna jen vše dobré. Mrzí
nás, že spolek nepodal akceptovatelnou nabídku a zastupitelstvo
muselo vybrat jiného žadatele.
Přejeme Vám v této nelehké době pevné zdraví. Zachovejme si
optimismus, věříme, že brzy bude lépe.
Barbora Nováková, starostka a zastupitelé

Letošní jubilanti. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
Sieder Pavel, 50 let
Hofman Jaroslav, 93 let
Češka Jiří, 80 let
Kotschyová Jana, 75 let
Bartůňková Helena, 75 let
Kohnová Hana, 50 let
Ďurinová Milena, 80 let
Beneš Jaroslav, 70 let
Pechouš Václav, 75 let
Krišková Rozálie, 75 let
Bušek Ladislav, 84 let
Kollerová Věra, 93 let
Hofmanová Růžena, 93 let
Mačura Pavel, 70 let
Miluše Havlová, 65 let

Co už se zrealizovalo a co ještě zbývá…
- rekonstrukce obecního úřadu v Prostiboři – výměna topení,
zateplení, vznik společenské místnosti s místní knihovnou
(podpořené Plzeňským krajem; 450 000 Kč dotace, celkové
náklady 940 554 Kč) – přesun na jaro 2021
- vybavení společenské místnosti (OÚ) a vytvoření zázemí pro
konání akcí (MAS Český les, podpora rozvoje venkova, 393 901
Kč dotace, 492 377 celkem) – realizace jaro 2021
- oprava opěrné zdi a místní komunikace v místní části Kopec
(komunikace ke mlýnu) (Plzeňský kraj, dotace 300 000 Kč,
celkové náklady 362 906) – začátek realizace listopad 2020,
dokončení jaro 2021
- vypracovává se projektová dokumentace na vodovod a
kanalizaci v Prostiboři (podpořené Plzeňským krajem; dotace
193 600 Kč, celkové náklady 387 200 Kč) – dokončení 12/2020
- zkušební vrt na pitnou vodu v Prostiboři (dotace MŽP, celkové
náklady 248 405 Kč) – vrt je vyvrtaný, vydatnost by měla stačit
na zásobování Prostiboře
- úprava návsi v Telicích – projekt a veřejné plánování (z
rozpočtu) – přesun na jaro/léto 2021, podle aktuální situace
- odpočinková zóna a dětské hřiště v Prostiboři – projekt a
veřejné plánování (z rozpočtu) – přesun na jaro/léto 2021

- obnova tůně v Prostiboři (MŽP, Program obnovy přirozených
funkcí krajiny, celkové náklady 78750 Kč) – čekáme na
rozhodnutí, zda jsme dotaci získali
- oprava komunikace „ke kapličce“ v Telicích (z rozpočtu) – právě
probíhá
- hřbitov Prostiboř – nový dřevěný kříž a lavičky (z rozpočtu) –
zrealizováno

Informace z obecního úřadu
Připomínáme splatnost poplatků!

Úřední hodiny

Místní poplatky:

OÚ Prostiboř

- svoz odpadu

středa 17:00 – 19:00

700 Kč/občan (trvale bydlící)

čtvrtek 14:00 – 17:00

700 Kč/objekt (rekreační objekt)
1. splátka splatná do 31. 3. 2020; 2. splátka splatná do 30. 9. 2020;
nebo celá částka do 31. 3. 2020!
- pes – 100 Kč/pes; splatnost do 30. 4. 2020
- hřbitovní místo – nově smlouvy na 10 let – 1000 Kč/jednoduchý
hrob; 1500 Kč/dvojhrob; splatnost do 30. 4. 2020
- pronájem obecních pozemků – do 1. října 2020
Veškeré poplatky lze uhradit hotově na obecním úřadu v době
úředních hodin (čtvrtek 14:00 – 17:00) nebo na účet obce
č. 1980510309/0800 (platba musí být jednoznačně identifikována,
například číslem popisným).
Pokud si nejste jisti, zda máte vše uhrazeno, kontaktujte nás, rádi
Vám pomůžeme!

Samovýroba dřeva nebo prodej hotového dřeva
Díky kůrovci, který řádí v obecních lesích, máme dřeva pro všechny
dost. Ať už ve formě samovýroby nebo prodeje hotového dřeva.
Koupí dřeva podpoříte obecní lesy, po vykácení kůrovcového dřeva
musíme paseky osázet novými stromky!
Jak postupovat, když máte o samovýrobu zájem?
Pokud jste občan obce, napište na podatelna@obecprostibor.cz nebo
zatelefonujte na 724 183 667. Zapíšeme Vás do pořadníku. Až na Vás
přijde řada, kontaktujeme Vás a náš odborný lesní hospodář pan
Červený Vám ukáže, kde budete moci dřevo zpracovat. Poté si
zajdete na obecní úřad, kde s Vámi sepíšeme smlouvu. Po tom, co
dřevo zpracujete a pan Červený změří jeho množství, půjdete opět na
obecní úřad dřevo zaplatit. Cena za samovýrobu je 100 Kč za 1 bm
dřeva. Můžete vyrobit až 15 bm za rok (množství je na jedno číslo
popisné)!
Jak postupovat, pokud máte zájem o hotové dřevo?
Napište na podatelna@obecprostibor.cz nebo zatelefonujte na
724 183 667. Cena za 1 bm hotového dřeva je 500 Kč. Dřevo je
nařezané na metry, případně dvoumetry, suché.

Hotové dřevo si mohou zakoupit nejenom místní, ale i vlastníci
rekreačních objektů!
Pozor! V letošním roce nabízíme i možnost dopravy hotového dřeva
až domů.

Půjčení přívěsného vozíku
Obec koupila přívěsný vozík za auto, který využije při vožení posečené
trávy, shrabaného listí nebo zalévání stromů.
Protože nebude přívěs využíván každý den, nabízíme jeho půjčení
našim občanům za 200 Kč/den. Pokud si budete potřebovat přivézt
například dřevo z obecních lesů

, neváhejte a napište na

starosta@obecprostibor.cz nebo zavolejte na 724183667 a přívěs si
rezervujte.

Jedná se o jednoosý, nebržděný vozík s dvojitou nástavbou z bočnic,
nosnost do 750 kg, vnitřní výška 1050 cm, přetahovací plachta, šířka
1250 cm.

Mobilní svoz komunálního a objemného odpadu
sobota 14. listopadu 2020
Telice: 8:30; Prostiboř: 9:30
MOBILNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO A OBJEMNÉHO ODPADU
Jako KOMUNÁLNÍ OBJEMNÝ ODPAD lze předat:
KUSY VYŘAZENÉHO NÁBYTKU
DŘEVO
KOBERCE, LINA
ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ, např. hračky (plastové, dřevěné), a podobné odpady
z domácností
(sklepy, půdy)
SKLO – např. skleněné nádobí, porcelán
KERAMIKA – umyvadla, WC, dlaždičky
PLASTY – veškeré plastové výrobky
PAPÍR – kartony, noviny
KOVY – kovové odpady z domácností, nádobí, jízdní kola, žaluzie, hrnce, kovové
hračky
STAVEBNÍ MATERIÁLY – KUSOVÉ – NE SYPKÉ! (např. cihly, izolace, zbytky
trubek)
POLYSTYRÉN – pouze malé kusy
OBALY BEZ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK (prázdné kanystry, demižony, krabice
s polystyrenovou
vložkou, obaly od malířských barev (Primalex) apod.)
STARÉ OBLEČENÍ, OBUV

Jako OSTATNÍ ODPADY lze předat:
KOVOVÝ ODPAD – kovové odpady z domácností, nádobí, jízdní kola, žaluzie,
hrnce, kovové hračky
PNEUMATIKY – POUZE Z OSOBNÍCH VOZŮ
LEDNIČKY, MYČKY, PRAČKY, MRAZÁKY
TELEVIZE, POČÍTAČE, MONITORY
DROBNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE – varné konvice, mikrovlnky, žehličky, vysavače,
rádia, telefony, videa, fény, elektrické nářadí, elektrické zahradní nářadí,
kabely, dráty
DO MOBILNÍHO SVOZU SE NESMÍ ODEVZDÁVAT:
LÉKY – odevzdat do lékárny nebo do ordinace lékaře
VEŠKERÉ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST – trubky, krytiny a jiné stavební
materiály
SÁDROKARTON!!!
HASICÍ PŘÍSTROJE!!!
TLAKOVÉ NÁDOBY!!!
PNEUMATIKY Z NÁKLADNÍCH VOZIDEL A TRAKTORŮ!!!
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Jako NEBEZPEČNÝ ODPAD lze předat:
JINÉ MOTOROVÉ A MAZACÍ OLEJE, pouze v uzavřených nádobách – jinak
nebudou převzaté!
BARVY, LEPIDLA OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY, pouze v uzavřených
nádobách – jinak nebudou převzaté!
ŘEDIDLA, ROZPOUŠTĚDLA – jen v uzavřených nádobách!

OBALY ZNEČIŠTĚNÉ NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI, prázdné plechovky od barev,
ředidel, laků, čistidel apod. (obaly od malířských barev – Primalex – patří do
komunálu)
FILTRAČNÍ MATERIÁLY – hadry a sorbenty znečištěné nebezpečnými látkami,
olejové filtry – uložit do pytlů!
OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY – z automobilů
ZÁŘIVKY A VÝBOJKY – zpětný odběr
NIKL-KADMIOVÉ AKUMULÁTORY, MONOČLÁNKY – zpětný odběr
DO MOBILNÍHO SVOZU SE NESMÍ ODEVZDÁVAT:
LÉKY – odevzdat do lékárny nebo do ordinace lékaře
VEŠKERÉ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST – trubky, krytiny a jiné stavební
materiály
SÁDROKARTON!!!
HASICÍ PŘÍSTROJE!!!
TLAKOVÉ NÁDOBY!!!

Prosím, nevozte odpad na náves v předstihu! Přijeďte až
v určený čas. Děkujeme!

Obecní knihovna
Jak už jsem se zmínila v úvodním
slovu, na obecním úřadě začíná
od 11. 11. 2020 fungovat obecní
knihovna. Zatím moc knih
nemáme, ale budeme knihovní
fond postupně doplňovat.
Seznam knih k vypůjčení najdete
na našich webových stránkách, ty
nejzajímavější otiskujeme jako
přílohu zpravodaje. Základ tvoří
knihy pro děti i dospělé, které máme zapůjčené z knihovny ve Stříbře.
Nově jsme nakoupili například knihy, které vydalo Nakladatelství
Českého lesa.
Po rekonstrukci obecního úřadu plánujeme v nově vzniklé knihovně
každý měsíc pořádat tvůrčí dílny pro děti i dospělé nebo čtení
z knížek.

Věříme, že do nově zřízené knihovny zavítáte, otevřeno bude vždy
ve středu v době úředních hodin, tj. od 17:00 do 19:00.
Těšíme se na Vás!

Projektová dokumentace vodovod a kanalizace
Protože nám současná vládní opaření proti nemoci COVID-19
neumožňuje uspořádat společné setkání, na kterém byste se
dozvěděli vše o chystaném vodovodu a kanalizaci, budeme
s projektantem panem Zabloudilem navštěvovat jednotlivé
domácnosti. Návštěva bude krátká a venkovní a dodržíme při ní
všechny nutné hygienické požadavky (rouška, desinfekce, odstup,
čerstvý vzduch).
Prosím, buďte doma v sobotu 14. listopadu, chystáme se vás
navštívit všechny a začneme přibližně ve 13:00.
Nový kříž a lavičky na hřbitově v Prostiboři

Nový povrch komunikace „ke kapličce“ v Telicích
V těchto dnech probíhá pokládka nového povrchu komunikace u
kapličky v Telicích. Cesta zatím nebude opravena celá, protože je
vyježděná jinak, než je nakresleno v katastru. Abychom mohli cestu
opravit celou, bude muset obec směnit pozemek s paní Karbanovou.
Předpokládáme, že se cesta dokončí na jaře 2021. Děkujeme za
pochopení!

Červeně znázorněná je část, která bude opravena nyní. Modrá na jaře.

Zároveň s opravou komunikace v Telicích se opraví kousek návsi
v Prostiboři.

Výpis z usnesení zastupitelstva obce
16/2020
zastupitelstvo obce:
- schvaluje závěrečný účet obce Prostiboř za rok 2019. Schvalovaná účetní
závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace obce Prostiboř (účetní jednotky). Zároveň zastupitelstvo obce
Prostiboř schvaluje opatření ke zjištěným nedostatkům zjištěných při
přezkoumání hospodaření obce Prostiboř za období od 1. 1. 2019 do 31.
12. 2019
- schvaluje zřízení Obecní knihovny v Prostiboři v budově Obecního úřadu
Prostiboř, Prostiboř 37, 349 01 Stříbro. Knihovna bude v provozu od 1. 7.
2020. Zároveň zastupitelstvo obce Prostiboř schvaluje „knihovní řád
Obecní knihovny v Prostiboři“, který je přílohou zápisu zastupitelstva č.
16/2020 a pověřuje starostku obce Barboru Novákovou zaevidovat
knihovnu u Ministerstva kultury

17/2020
zastupitelstvo obce:
- schvaluje nájem celého pozemku p. č. 1487 a nájem části pozemku p. č. 8
(součástí pronájmu nebude pruh široký 1 m od pozemku p. č. 1506, nákres
bude přílohou nájemní smlouvy). Zároveň pověřuje starostku o podpis
nájemní smlouvy.

- schvaluje vyvěšení záměru o pronájmu pozemků p. č. 2016/2 a 2047/2, k.
ú. Prostiboř. Ve vyvěšeném záměru o pronájmu i v následné pachtovní
smlouvě musí být zohledněno věcné břemeno společnosti ČEZ
- schvaluje pronájem části pozemku p. č. 22/4, k. ú. Telice a zároveň
pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy
- schvaluje prodej části pozemku p. č. 22/4, k. ú. Telice a zároveň pověřuje
starostku o podpis kupní smlouvy a podání návrhu na vklad do katastru
nemovitostí
- schvaluje pronájem pozemku p. č. 1439/4, k. ú. Telice firmě AgroKol s.r.o.,
IČ: 06701248. Protože se jedná o pozemek určený k výstavbě rodinných
domů, smlouva o pronájmu pozemku bude uzavřena na dobu určitou.
Nájem pozemku zanikne koupí některé z parcel na tomto pozemku.
Pozemek je určený k zemědělským účelům, a to výhradně ke kosení
travních porostů. Zároveň pověřuje starostku o podepsání pachtovní
smlouvy
- schvaluje zařazení území obce Prostiboř do území působnosti MAS Český
les, z.s., na programové období 2021-2027
- schvaluje prodej pozemků p. č. 1122 a 996/3, k. ú. Telice za účelem
výstavby rodinného domu k trvalému bydlení. V kupní smlouvě budou
uvedeny následující podmínky: 1. na parcele se musí postavit rodinný dům
k trvalému bydlení, do tří let se začne stavět, do pěti let musí být rodinný
dům zkolaudován k trvalému bydlení. Pokud kupující nesplní podmínky,
musí pozemek uvést do původního stavu a pozemek dle níže sjednaného
předkupního práva prodat zpět obci Prostiboř. 2. Předkupní právo
s věcnými účinky k prodávané nemovitosti. Doba platnosti práva: do 5 let
ode dne vkladu předkupního práva do katastru nemovitostí. Prodejní cena
za nemovitost bude ve stejné výši za jakou kupující koupil nemovitost od

prodávajícího. Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupní
smlouvy a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
- schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p. č. 2169/1 (21 m2), k.
ú. Prostiboř
- schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části pozemku p. č. 221/15
(konkrétně 221/27), k. ú. Prostiboř za účelem výstavby rodinného domu
k trvalému bydlení
- schvaluje vyvěšení záměru o pronájmu části pozemku p. č. 2169/18 (25
m2), k. ú. Prostiboř
- schvaluje navýšení příspěvků DSO Stříbrský region z 10 Kč na 15
Kč/obyvatel od 1. 1. 2021
18/2020
zastupitelstvo obce:
- schvaluje rozpočtová opatření 1/20–4/20
- schvaluje prodej části pozemku p. č. 2169/1 (21 m2), k. ú. Prostiboř a
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí
- schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2169/18 (25 m2), k. ú. Prostiboř a
pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy
- schvaluje z důvodu řešení účelových komunikací pozastavení prodeje
parcel k bydlení v Prostiboři i Telicích a pověřuje starostku, aby o tom
informovala všechny zájemce o tyto parcely
- schvaluje novým pachtýřem pozemku p. č. 994/1, k. ú. Telice pana Pavla
Malkovského, bytem: Štolbova 1288/10, Praha 6, IČ: 623971133 a
pověřuje starostku podepsat s novým pachtýřem pachtovní smlouvu,
která bude uzavřena od 1. 1. 2021
- schvaluje vyvěšení záměru obce o pronájmu pozemku p. č. 995, k. ú. Telice

- schvaluje pana Bohumila Kůse, bytem Telice 66, 34901 Stříbro přísedícím
Okresního soudu v Tachově na funkční období 2020-2024

Zajímavosti z obecního úřadu
Pamětní mince se znakem obce
Pro oslavence a nově narozené
občany jsme nechali vyrobit mince
se znakem obce na památku.

Prezentační video obce
Nové dvouminutové video, které
vzniklo ve spolupráci s Dobrovolným
svazkem Stříbrský region, můžete
shlédnout na webových stránkách
obce www.obecprostibor.cz.

Obecní knihovna Prostiboř – seznam knih

Beletrie
Beverly Jo

Utajený vévoda

Boland Shalini

Pravá matka

Bussi Michel

Nepouštěj se mé ruky

Cockey Tim

Vražda prvního stupně

Court Dilly

Matčino tajemství

Cussler Clive

Keltské impérium

Dán Dominik

Smrt na druhém břehu

Devátá Ivanka

Lázeňská kůra

Devátá Ivanka

Vůně posečené trávy

Di Fulvio Luca

Dítě, které v noci našlo slunce

Ferrante Elena

Temná dcera

Follet Ken

Nejlepší světové čtení

Galleymore Frances

Maska života

Gerritsen Tess

Elixír mládí

Haran Elisabeth

Údolí naděje

Hartl Patrik

Prvok, Šampón, Tečka

Hedstrom Ingrid

Vražedná diagnóza

Hugo Victor

Chrám matky boží v Paříži

Klevisová Michaela

Drak spí

Kleypas Lisa

Jen ve tvém náručí

Kleypas Lisa

Milenec Lady Sophie

Kosinski Jerzy N.

Nabarvené ptáče

Klorupperová Daniela

Vědí draci o legraci?

Kubát Luděk

Brutalita

Lapena Shari

Jeden z nás

Lowell Elisabeth

Zrádné vody

Mawer Simon

Pražské jaro

May Nicola

Obchůdek na rohu

May Peter

Karanténa

Milton Giles

Ve službách královny Alžběty

Moliere

Lakomec

Mornštajnová Alena

Hotýlek

Morris Heather

Tatér z Osvětimi

Puškin Alexandr

Evžen Oněgin

Puzo Mario

Poslední kmotr

Quick Amanda

Porušený slib

Reichs Kathy

Přijdu tě zabít

Simeon Georges

Maigret a lupič kliďas

Smith Wilbur A.

Řeka bohů

Smith Wilbur A.

Řeka bohů 2 díl

Steel Danielle

Cizí žena

Steel Danielle

Zrcadlový obraz

Tonge Samantha

Řecký sen

Třeštíková Radka

Foukneš do pěny

Valpy Fiona

Moře vzpomínek

Wake Jules

Pozdrav z Itálie

Naučná dospělí
Tajemství kolem nás
Junger Sebastian

Kmen: všichni chceme

Kintzl Emil

Zmizelá Šumava 2

Větvička Václav

Berounka: řeka bez pramene

Procházka Zdeněk
provozech 1,2,3

Cestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních

Procházka Zdeněk

Putování po zaniklých místech Českého lesa 1

Jirák Jan
Dřevňovská pivovarská chasa aneb Pivovary a
pivovárky okresu Tachov
Procházka Zdeněk

Recepty zámeckých kuchyní

Procházka Zdeněk

Příběhy vepsané do kamene 1

Procházka Zdeněk
fotografiích

Co odnesl čas 1. – Domažlicko v historických

Chvátal Václav Fred

Příběhy telických náhrobků

Nejdl Josef

Tradiční jídla česko-bavorského příhraničí

Procházka Zdeněk

Historické náhrobníky Tachovska

Procházka Zdeněk

Český les – Tachovsko (č.2)

Procházka Zdeněk

Stříbrsko a Borsko (č. 4)

Pinkrová Kristýna

Příběhy pošt, z historie poštovnictví na Domažlicku

Krčmář Luděk

Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Domažlicku

Kohner Frank

Tachovské historky

Čechura Jiří

Kladruby 900 (lidé – život – doba)

Čechura Jiří
západních Čech

Historie Norimberské a Řezenské cesty na území

Procházka Zdeněk
Domažlice

Cestami poutníků aneb kostely, kostelíky a kaple okres

Procházka Zdeněk

Trpký příběh kostela sv. Bartoloměje

Děti a mládež
Bartíková Petra

Co se děje na stromě

Bartíková Petra

Hmyzí hotel

Boehme Julia

Tafík a cesta na konec světa

Brezina Thomas

Hrozivé pařáty

Campbell Joanna

Hříbě jménem naděje

Clarke Jane

Doktorka Micka

Čtvrtek Václav

Pohádky z pařezové zahrádky

Foglar Jaroslav

Stínadla se bouří

Foglar Jaroslav

Záhada hlavolamu

Fournier Jean-Louis

Mysli! Holce přeci nemůžeš říkat vole

Franta Karel

Kniha komiksů

Giebken Sabine

Černý měsíc

Gier Kerstin

Modrá jako safír

Gier Kerstin

Rudá jako rubín

Hand Cynthia

Má chudinka Jane

Hand Cynthia

Má Lady Jane

Harris Neil Patrik

Kouzelnická parta 1. a 2. díl

Hlavinková Lucie

Projekt pes (ten můj)

Karlík Zdeněk

Poddan a Čmuchal

Kerr Judith

Jak Hitler ukradl

Kirschnerová Denisa

Hurvínkova nebesíčka

Lehečková Helena

Čertice Trucajda

Meadows Daisy

Hromnice bouřková

Mercer Sienna

Moje ségra je upír 3, 5, 6

Miler Zdeněk

Jak krtek zachránil zajíčka

Nosov Nikolaj

Neználek ve Slunečním městě

Ollivier Mikael

Život k sežrání

Ondrašík Pavel

O prasátku Lojzíkovi

Parachini Deny

Království poníků 1,2

Peroutková Ivana

Anička na horách

Peroutková Ivana

Anička a cirkus

Petiška Eduard

Alenčina čítanka

Petiška Eduard

Staré řecké báje a pověsti

Pilař Radek

Rumcajs

Popprová Andrea

Domeček pro skřítky

Pospíšilová Martina

Veškárničky

Procházková Iva

Myši patří do nebe

Provazníková Věra

Budulínek

Průchová Heda

Ptačí pohádka

Reviláková Naďa

Deník Dory Grayové

Saint-Exupéry A.

Malý princ

Scheffer Ursel

Myší vyprávěnky

Svěrák Zdeněk

Jaké je to asi v Čudu

Válková Veronika

Egypt

Vančura Vladislav

Kubula a Kuba

West Kasie

Láska a jiné úkoly

Naučná děti a mládež
Bender Lionel

Školní encyklopedie

Chrisp Peter

Nejpodivuhodnější objevitelské výpravy všech dob

Morán José

Leonardo da Vinci

