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Ročník 4.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZO schválilo smlouvu o dílo s
firmou VEOLIA voda VOS Sokolov,
s.r.o. na prodloužení a propojení
vodovodního řadu v celkové délce
250 m, položení kanalizačního řadu v
ź příjmy navýšeny o 1.191.940,- Kč (RO
délce
35 m včetně vodovodní přípojky v
2008-05: 11.767.060,- Kč)
délce
52 m. Cena za provedení je
ź výdaje navýšeny o 1.472.500,- Kč (RO
590.644,60
Kč včetně DPH.
2008-05: 11.764.730 ,- Kč)
S výše uvedenou firmou byla
Zůstatek na účtu k 22. 10. 2008
schválena další smlouva o dílo na
činí 4.813.386,26 Kč.
položení kanalizačního řadu v délce
135 m a vybudování 5 ks odboček a
Schválen byl rozbor
revizních šachet na trase potrubí o
hospodaření obce k 30. 9. 2008:
celkové délce 10 m. Cena za provedení
je
591.348,- Kč včetně DPH. Dále byla
celkové
příjmy
8.836.135,52
Kč
ź
schválena
smlouva o dílo s firmou Ing.
celkové
výdaje
7.740.793,99
Kč
ź
Balatka - Geodetic Sokolov na
Celkový stav finančních
geodetické práce a vyhotovení
prostředků k 30. 9. 2008 činí
geodetických podkladů pro vydání
4.458.594,68 Kč.
přídělového
majetku v k.ú.
Mezihorská.
Cena díla je
c e l k e m
203.133,- Kč
včetně DPH. ZO
s c h v á l i l o
n a v ý š e n í
kapacity MŠ v
Jindřichovicích
ze stávajících 15
dětí na 20 dětí
zapsaných v
jednom školním
roce. Na základě
rozhodnutí valné
hromady Svazku
měst a obcí
Kraslicka byl
s c h v á l e n
příspěvek ve výši
6.145,- Kč na
zakoupení
žárovky na RTG
p ř í s t r o j
(poliklinika
Kraslice).
Poté, co jsme v minulých dvou letech uvykli mírným zimám, se k nám v
únoru opět vrátil pořádný sníh. Tak ať si ho děti užijí!
Schváleny byly
7. jednání ZO se konalo
30. 10. 2008 v budově Obecního úřadu
v Jindřichovicích. ZO schválilo
rozpočtové opatření č. 5/08 - úprava:

Jindřichovický zpravodaj

ČÍSLO 1
O PAMATOVÁNÍ
P a m á t n é s t r o m y, p a m á t n é
budovy, kulturní památky, památné dny v
kalendáři, památné události... Je toho
mnoho, co je hodno zapamatování. A tak
patřičné úřady po celé naší planetě každý
den vyhlašují nové a nové
pamětihodnosti. A ke každé se pro jistotu
umístí cedulka s popisem, co že si to
vlastně máme pamatovat.
Už se nedokážeme spolehnout na
vlastní paměť - její kapacita je
nedostatečná. Musíme tedy plnit
informacemi všelijaké letáčky, cedulky,
encyklopedie, paměti počítačů. A
fotoalba. Ano, dokonce i vlastní zážitky je
třeba někam uložit!
Dříve byli lidé odkázáni jen na
vlastní hlavu. Co nebylo důležité,
jednoduše zapomněli. Nic jiného jim také
nezbývalo, neuměli totiž číst. Zlaté to
časy!
Miroslav Tvrz

smlouvy o provedení služeb při údržbě
komunikací v zimním období za
hodinovou sazbu 600,- Kč bez DPH s
firmou JAEL Chodov a firmou Vlastimil
Kříž, Horní Nivy. ZO schválilo
pronájmy a prodeje pozemků.
8. jednání zastupitelstva obce
dne 18. 12. 2008 schválilo rozpočtové
opatření č. 6/08 - úprava:
ź příjmy navýšeny o 852.890,- Kč (RO
2008-06 12.619.950,- Kč)
ź výdaje sníženy o 424.120,- Kč (RO
2008-06 11.340.610,- Kč)
Zůstatek na účtu k 15. 12. 2008
činí 4.299.871,32 Kč
Schváleno bylo ozpočtové
provizorium na leden a únor 2009:
ź příjmy celkem 1.279.380,- Kč
ź výdaje celkem 1.279.380,- Kč ...
pokračování na str. 3
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Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice
č. 1/2008,

o poplatku za komunální odpad,
dle § 17 a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákona o odpadech).
Zastupitelstvo obce Jindřichovice se na svém zasedání dne 18.12.2008 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 a) odst.
1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1 - Sazba poplatku za komunální odpad platná od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
(není rozlišen druh nádoby, budou odváženy 1x týdně jak popelnice, tak kontejnery)
Sazby poplatků:
źZa fyzickou osobu s trvalým pobytem - 500,- Kč/rok
źZa fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k rekreaci - 750,- Kč/rok
Čl.2 - Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 30. 4. 2009 nebo ve dvou stejných splátkách, přičemž první splátku je nutno zaplatit do 30. 4. 2009
a druhou splátku do 31. 10. 2009.
Čl.3 - Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o poplatku za komunální odpad, dle § 17
a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákona o odpadech) ze dne
15. 11. 2007
Čl.4 - Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009
V Jindřichovicích dne 18.12.2008
Irena Lechanová, v. r.
místostarostka obce

Anna Polívková, v. r.
starostka obce

VÝŇATEK Z CENÍKU CHODOVSKÝCH
TECHNICKO-EKOLOGICKÝCH SLUŽEB
platného od 1. 1. 2009
Základní ceny odvozu komunálního odpadu pro režim 1 x týdně:

nádoba
110 / 120 litrů
240 litrů
360 litrů
660 litrů
1 100 litrů
velkoobjemový kontejner otevřený - vlastní
velkoobjemový kontejner uzavřený - vlastní
velkoobjemový kontejner otevřený - CHOTES
velkoobjemový kontejner uzavřený - CHOTES

cena s DPH
(Kč / rok)
1 526,3 001,4 388,7 593,12 655,102 019,70 254,107 796,76 031,-

Ceny pro ostatní režimy jsou příslušným násobkem nebo podílem uvedených cen.

Jindřichovický zpravodaj

Základní ceny odvozu tříděného odpadu z kontejnerů 1100 litrů:

komodita
papír
sklo
plast
nápojový karton

cena bez DPH
(Kč / měsíc)
335,335,620,250,-

cena s DPH
(Kč / rok)
4 382,4 382,8 110,3 270,-

Interval odvozu je 1 x týdně až 1 x za 4 týdny a nemá vliv na výši ceny. Cena je
platná pro první nádobu na každou komoditu na jednom stanovišti, na každou další
nádobu na stejném stanovišti je poskytnuta sleva ve výši 20%.

Základní ceny odvozu tříděného odpadu z kontejnerů 240 litrů:
cena bez DPH cena s DPH
komodita
(Kč / měsíc)
(Kč / rok)
papír
87,50
1 249,50
sklo
87,50
1 249,50
plast
160,2 285,Interval odvozu je 1 x týdně až 1 x za 4 týdny a nemá vliv na výši ceny.
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LOŇSKÝ

ROK

V

NAŠICH

LESÍCH

V průběhu roku 2008 proběhlo
fyzické převzetí dalšího majetku od
LČR, LS Kraslice v k.ú. Jindřichovice.
Hranice pozemků jsou označeny
červenou signální barvou. Přírůstek činil
555.241 m2 plochy v celkové výši
17.954.070,- Kč.
Kontrolu hospodaření z
hlediska kvality prováděných prací a
efektivnosti vynakládaných prostředků

Jaký byl rok 2008 v obecních
lesích? Z hlediska výnosovosti
mimořádně úspěšný, z pohledu
normálního hospodaření problematický.
Nadstandardní výnosy z
hospodaření umožnila mimořádná výše
těžby po větrné kalamitě Emma, i když
na druhé straně vlastní zpeněžení dřeva

navýšen o 700 m3.
V pěstební činnosti byly
splněny veškeré plánované úkoly:
obnova lesa, ochrana kultur proti buřeni,
ochrana kultur proti zvěři, úklid klestu
na kalamitních plochách.
Zvýšená pozornost byla
věnována výskytu hmyzích škůdců,

bylo ovlivněno špatnou kvalitou
kalamitní hmoty. Propad cen v obchodu
s dřívím ovlivňoval cenové relace i v
našem hospodaření. V souvislosti s
neřízeným nárůstem kalamitních těžeb
jsme požádali Krajský úřad
Karlovarského kraje - referát životního
prostředí o změnu závazného ustanovení
LHP - celkovou maximální výši těžeb.
Objem nahodilých těžeb nám byl

především lýkožroutu smrkovému.
Přestože bylo včas zpracováno
kalamitní dřevo a položen potřebný
počet lapáků na tohoto škůdce, vyskytla
se jednotlivá ohniska kůrovce
především ve Smrčině a na bývalém
letišti v Jindřichovicích. Pro
monitorování a vlastní likvidaci tohoto
škůdce bylo pro rok 2009 zakoupeno
20 ks deskových lapačů.

provedli členové kontrolního výboru
obce v jarním a podzimním termínu roku
2008. Rok 2009 je předposledním
rokem platnosti lesního hospodářského
plánu, rokem, ve kterém je nutné splnit
veškerá závazná ustanovení plánu a
zahájit práce na obnovu plánu pro
následujících 10 let.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ...
pokračování ze str. 1

pro uložení vodovodu a kanalizace do
silničního pozemku (komunikace)
Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje. Finanční náhrada
činí 491.577,- Kč.
Schválena byla příloha
smlouvy č. 995 se společností
CHOTES, s.r.o.Chodov. Kalkulace
odvozu odpadu v obci pro rok 2009 činí
542.135,- Kč bez DPH. ZO schválilo,
že do doby ukončení JPU a vyřešení
komunikací nebude obec Jindřichovice
v k.ú. Háj u Jindřichovic odprodávat
pozemky. Budou dokončeny pouze
prodeje, které byly schváleny v roce
2008. Nebylo schváleno převzetí
architektonické studie na vybudování
potápěčské základny v kamenolomu
Rotava od pana Mladenova, a to z
důvodu, že studie nebyla nikdy
předložena zastupitelstvu obce k
posouzení.

ZO schválilo z úsporných
důvodů vypínat světla veřejného
osvětlení ve všech katastrálních
územích obce Jindřichovice v době od
24 do 4.30 hodin (v příštím vydání
Jindřichovického zpravodaje se
dozvíte, kolik prostředků obec na
veřejném osvětlení za rok 2008
ušetřila). ZO schválilo odložení žádosti
Petra Fojtíka na odkoupení bývalého
koupaliště v obci Jindřichovice na
druhé pololetí roku 2009.
Schválena byla cena vodného
a stočného v obci Jindřichovice do
30. 6. 2009 (vodné 33,- Kč/m3 a stočné
29,- Kč/m3). Dále byly schváleny OZV
č. 1/2008 o poplatku za komunální
odpad na rok 2009 a pronájmy a
prodeje pozemků.

Schváleno bylo provedení
inventarizace obce Jindřichovice za
rok 2008, příkazní smlouva s
Miroslavem Dudičem - elektroslužba
Sokolov na provádění revizí zařízení,
jež provozuje obec, schválen byl
bezúplatný převod pozemku
(komunikace p.č. 360/3) o výměře
118m2 v k.ú. Mezihorská od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech
majetkových Plzeň.
ZO neschválilo žádost o
financování ultrazvukového
diagnostického přístroje pro
polikliniku Kraslice (cena nového
přístroje je 600 - 800 tisíc Kč a na jeho
financování by se měl podílet Svazek
měst a obcí Kraslicka). Dodatečně byla
schválena smlouva o užívání pozemku
Jindřichovický zpravodaj

Karel Lucák, OLH

Anna Polívková, starostka
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DOTEKY HISTORIE V NAŠEM OKOLÍ
Mnozí z vás alespoň občas
jezdí po silnici č. 222 kolem
Mezihorské směrem na Vřesovou. A
někteří si možná všimli, že v místě,
kde se silnice již svažuje do Vřesové,
stojí po pravé straně jakýsi kamenný
sloupek. A skutečně: právě zde je
možné spatřit jeden z památníků
dávné historie - válcový žulový
směrník nebo (chcete-li) rozcestník.
Z jedné strany nás německý nápis

Obec Jindřichovice

posílá do Mezihorské a Kraslic, z
druhé strany do Tatrovic a Nejdku.

zve všechny občany na

Zajímavé je, že rozcestník stojí
na uvedeném místě pouze asi 15 let.
Kde stál předtím, není možné se
dopátrat. Není ani známo, kdo sem
směrník vlastně postavil.

VEŘEJNOU SCHŮZI
ZASTUPITELSTVA
OBCE
JINDŘICHOVICE,

Rozcestník stojí vlastně na
zbořeništi. Jak uvádí historik pan
Vladimír Prokop, je to místo, kde byl
okolo roku 1805 křemenitskými
občany postaven selský dvůr se
zájezdním hostincem nazývaným
Der Zehrer. Tato skutečnost je
vzpomínána i v tatrovické kronice.
Tam se uvádí, že mladí lidé z Tatrovic
a okolních obcí rádi docházeli do
zmíněného hostince na oblíbené
zábavy.

která se koná
ve čtvrtek 26. 2. 2009
v 17 hodin
v tělocvičně základní školy v
Jindřichovicích.
Program jednání:
1. Rozpočet obce Jindřichovice
na rok 2009
2. Zrušení OZV č. 1/1995

Na bývalý zájezdní hostinec
vzpomíná i pan Jaromír Fiala z
Mezihorské, voják ve výslužbě v
hodnosti podplukovníka:
... Jako mladý důstojník Čsl.
armády v hodnosti poručíka jsem se v
roce 1955 účastnil vojenského
cvičení. Náš dělostřelecký pluk z
kasáren v Sokolově prováděl přesun
techniky na určené postavení. Trasa
přesunu vedla i po silnici z
Jindřichovic přes Mezihorskou a
dále přes Vřesovou.
Bylo to v zimě, sněhu spousta a
další stále padal. Cesta lesem nad
Vřesovou nevedla tehdy zatáčkami
jako dnes, ale spadala poměrně
příkře dolů. Dodnes je v lese původní
cesta patrná. V úvozu cesty nám uvízl
transportér, a to zastavilo přesun.
Vyprošťování trvalo několik hodin.
V tom roce byl zájezdní
hostinec ještě v provozu. Měli jsme
možnost se v lokále ohřát a bylo o nás
velmi dobře pečováno. Obsluha
hostince byla samozřejmě již česká.
Na český název hostince si ale již
nevzpomínám ...
Václav Kovář
Jindřichovický zpravodaj

3. Smlouva o dílo 1/09 Jan
Jelínek, Kraslice - úklid klestu
po těžbě dřeva z obecních lesů
4. Smlouva kupní 1/09 Kolda
Antonín, Stříbrná - dříví k těžbě
z obecních lesů
5. Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací v letech
2009 - 2018
6. Cenová nabídka na zaměření
přídělového majetku v k.ú.
Poušť a Hradecká
7. Podmínky rozhodnutí o
poskytnutí dotace na
Zabezpečení provozu
kontaktních míst veřejné správy
Czech Point
8. Smlouva o dílo s KV
engineering, s.r.o. (projektová
dokumentace - kanalizace a
vodovod - 3.etapa)
9. Majetkové záležitosti
10. Různé
11. Diskuse
Anna Polívková, starostka
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BLÁZNIVÁ JÍZDA 2009

Majitelé vítězných strojů: Radek Dojčar,
Jirka Németh, Adélka a Vítek Wnekovi

Jindřichovický zpravodaj
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MASOPUST 2009

Další fotografie na webových stránkách obce: www.obecjindrichovice.cz

BUDOU MÍT DĚTI NOVÉ HŘIŠTĚ?
Již dlouho si lámeme hlavy, jak vylepšit naše dětské hřiště.
Dětí v obci je stále víc, ale na hřišti je všechno staré a ne zcela
bezpečné. Zastupitelé na svém zasedání rozhodli, že vyčlení v
rozpočtu částku 20.000,- Kč na obnovu dětských atrakcí. Ale při
dnešních cenách… A navíc hřiště musí odpovídat evropským
normám. Nezbývá nám nic jiného, než se obrátit na sponzory. Budeme
vděčni za jakoukoliv finanční pomoc, přispívat můžete do dubna
2009. U dětského hřiště pak bude umístěna tabule se jmény sponzorů a
výší jednotlivých darů. Navíc pořádáme i dobrovolnou anonymní
sbírku - pokladnička bude umístěna na obecním úřadě, objeví se i na
Stavění májky.
Do rozhodování o budoucí podobě dětského hřiště chceme
zapojit všechny naše občany. Podle výše získaných finančních
prostředků vybere kulturní komise několik návrhů. Občané pak budou
hlasovat o návrhu vítězném. Hlasování proběhne na společné schůzce,
o níž budete informováni na plakátech a v místním rozhlase.

I letos nás navštívili tři králové. A nebo to spíš bylo sedm
statečných?

Jindřichovický zpravodaj

Lenka Račáková, kulturní komise
Na fotografiích dole ukázky realizovaných dětských hřišť.
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Stromy jsou všude kolem nás. Život bez nich si snad ani nedokážeme představit. A tak se není co divit, že mnohým občanům není
lhostejný jejich osud. Vznikl pojem památný strom. O vyhlášení mimořádně významného stromu, skupiny stromů či celého stromořadí za
památný strom rozhoduje příslušný orgán ochrany přírody, ale návrh na vyhlášení může podat kterýkoli občan, tedy také kdokoli z vás.
V tomto roce se postupně seznámíme s těmi již vyhlášenými památnými stromy, které rostou na území naší obce nebo přilehlých osad.
(lmt)

PAMÁTNÉ STROMY V OKOLÍ JINDŘICHOVIC

MARTINSKÉ LÍPY
Hned za prvním stromem nemusíme chodit nijak
daleko. Vždyť roste uprostřed naší obce, mezi kostelem
svatého Martina, školou a bývalou farou.
Vlastně to ani není jeden strom, nýbrž rovnou dva.
Rostou však tak blízko u sebe, že svými mohutnými
kořenovými náběhy za dlouhá léta společného života
navzájem srostly. Silné a přímé kosterní větve, na které se
nízké kmeny obou lip brzy dělí, vytvářejí společnou korunu.
Stáří stromů nelze určit. Pokud vás zaujme kamenný
podstavec křížku s letopočtem 1862, vězte, že ten byl před
lípy umístěn dodatečně a s jejich stářím asi nemá nic
společného.
A co se dozvíme z informační cedule umístěné u
stromů?
Název stromů (2 stromy): Martinské lípy v Jindřichovicích
Dřevina: Lípy velkolisté (Tilia platyphyllos Scop.)
Výška stromů: 26,5 m (rok měření 2004)
Obvod kmene (měřeno ve výšce 130 cm): 341, 370 cm (rok
měření 2004)
Rok vyhlášení stromů za památné: 2006
Důvod ochrany: Výrazná solitérní skupina lip. V prostoru
mezi kostelem a farou jsou výrazným prvkem estetickým a
krajinotvorným.
druh: LÍPA VELKOLISTÁ
(Tilia platyphyllos)
čeleď: Lípovité
Lípa bývá většinou velmi statný strom, vysoký až 35, někdy
dokonce 40 metrů. Jeho koruna bývá velká, vysoko klenutá, ale
nepříliš rozložitá, spíše úzce protáhlá. Její větve směřují převážně
vzhůru, jen ve spodní části mohou být skloněny k zemi. Lípa velkolistá
mívá listy střídavě postavené, přibližně stejně dlouhé jako široké,
velké asi 10 cm. Květy má žlutavě bílé, po 2 - 6 v květenství, jehož osa
je do poloviny srostlá s velkým podpůrným listenem. Plody jsou pak
chlupaté, asi 1 cm velké kulovité oříšky.
Lípa velkolistá roste v přírodě většinou jednotlivě, ale hojně je
vysazována jako strom parkový či v uličních stromořadích. Přestože je
značně citlivá na vzduch znečistěný prachem a výfukovými plyny,
stále méně se vysazuje na vsích, kde by našla příznivější podmínky k
životu.
Lípy obecně patří ještě i dnes k žádaným užitkovým dřevinám.
Jejich dřevo je velmi měkké a hodí se zejména pro řezbářské práce.
Dříve se často používalo také lipové lýko, třeba jako pletivo. Žádanou
specialitou je lipový med. Lipové květy patří také k nejznámějším
domácím léčivým prostředkům - lipový čaj se používá především při
léčbě horních cest dýchacích.
Jindřichovický zpravodaj
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AUTOŘI, JEJICHŽ KNIHY STOJÍ ZA PŘEČTENÍ (NEBO ZA SHLÉDNUTÍ)
Každý má nějakou tu vášeň. Někdo má rád dobré víno, jiný kvalitní tabák,
někdo nemůže jen tak projít kolem cukrárny. Mnozí nemohou žít bez sportu, někteří
by klidně celý život strávili v posteli. Jednou z našich vášní jsou knihy. Jmenovitě
dětské knihy. Jak ale ze stovek knih v obchodě vybrat tu, která stojí za to, aby byla
zařazena do naší knihovničky? Všechny si přece prohlédnout nemůžeme. A tak
často nezbývá, než se spolehnout na osvědčené autory. A nebo na osvědčené
vydavatele, kteří uvádějí na trh kvalitní díla méně známých autorů.
Letos bychom tedy chtěli naši knižní rubriku věnovat českým spisovatelům a
ilustrátorům, jejichž jména by (samozřejmě podle nás) mohla být zárukou dobrého
nákupu. A mezi ně určitě patří i velice zkušený autor knih pro děti, spisovatel, básník
a překladatel

Pavel Šrut.
A v poslední době si nelze představit Šrutova díla bez typických rozjívených
obrázků. Jejich autorkou je režisérka a výtvarnice mnoha animovaných filmů a
ilustrátorka knih

Galina Miklínová.
Podívejme se tedy na výběr knih Pavla Šruta a Galiny Miklínové, ať už na svých dílech pracovali společně nebo
spolu s jinými autory.
(lmt)

Pavel Šrut (ilustrace Vladimír Jiránek): DVA LELCI VE SKŘÍNI - O KARLÍKOVI NEMLUVĚ (vydal Albatros v
roce 1996) - příběh lenocha Karla Karlíka ze 3. A, který tak dlouho chytal lelky, až dva skutečně chytil.
Pavel Šrut (ilustrace Václav Kabát): OBR JMÉNEM DROBEČEK (vydal Albatros v roce 1997) - Osudy amerického
hrdiny Paula Bunyana a jeho vola Modráska. První příběhy o Bunyanovi pocházejí pravděpodobně z 19. století z
dřevorubeckého tábora v Michiganu. Historky pak byly dále šířeny ziskuchtivými novináři po celé Americe. Pavel Šrut
Drobečkovy osudy převyprávěl a hlavně domyslel mnoho dalších, a tak vznikla kniha mapující jeho život od narození až
po důchod.
Pavel Šrut (ilustrace Galina Miklínová): VELIKÝ TŮDLE (vydala Paseka v roce 2003) - veselé básničky pro malé i
velké
Pavel Šrut (ilustrace Galina Miklínová): VERUNKA A KOKOSOVÝ DĚDEK (vydalo Brio v roce 2004) - jeden rok
strávený s Verunkou Hubertovou a její rodinou a hlavně s jejím neobvyklým dárkem, který byl záhadně doručen k
Hubertovým až z dalekého ostrova Haiti.
Pavel Šrut (ilustrace Galina Miklínová): PŘÍŠERKY A PŘÍŠEŘI (vydala
Paseka v roce 2005) - další sbírka básniček, někdy opravdu příšerných. V nich
se setkáme například s Drákulou, ježibabou, umrlcem a mnoha dalšími
příšeřáky.
Radek Malý (ilustrace Galina Miklínová): FRANTIŠEK Z KAŠTANU,
ANEŽKA ZE SLUNEČNIC (vydal Meander v roce 2006) - příběh o setkání
a dlouhém putování dvou malých bezdomovců.
Pavel Šrut (ilustrace Galina Miklínová): ŠIŠATÝ ŠVEC A MYŠUT (vydala
Paseka v roce 2007) - básně a říkadla inspirovaná anglickými nursery rhymes.
Pavel Šrut (ilustrace Galina Miklínová): LICHOŽROUTI (vydala Paseka v
roce 2008) - nejnovější příběh autorské dvojice Šrut - Miklínová, který nás
zavede do tajemného světa lichožroutů - záhadných tvorů, kteří žerou ponožky
a z párů tak dělají licháče.
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