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INFORMACE STAROSTY

Krásný podzimní den přátelé, rád bych Vám i tento měsíc
představil
2013 novinky a pozval Vás na nejbližší akce, které se
budou v naší obci konat. Začnu skvělou zprávou – pan
doktor Lisický bude ordinovat i v nadcházejícím roce,
EZEN 2013
pouze se změní ordinační doba. Nově bude pan doktor
přítomen v pátek v dopoledních hodinách, místo
ordinace na Herkulesce. Doufám, že Vás tato zpráva
potěšila stejně tak, jako mně. A teď ke slíbeným
pozvánkám. Tuto sobotu se pod záštitou obce koná
tradiční haloweenské dlabání dýní pod taktovkou Evy
Nirodové. Potkat se tak můžeme v tělocvičně
v Sokolovně od 14:00 do 16:00 hodin. Večer pak bude
následovat haloweenská party pro dospělé, kterou
pořádá další člen kulturního výboru – Tomáš Bláha. Ten
se na Vás bude těšit v sále restaurace Pod Lipou od
20:00. Předpokládaný konec akce je plánován na druhou
hodinu ranní. V listopadu nás čeká pokračování letních
„čajů“. Tentokrát se sejdeme v zasedací místnosti
obecního úřadu a to 20. 11. od 17:00 do 19:00. Akce
bude probíhat ve spolupráci s knihovnou, Lenkou
Brandnerovou a také s dětským kroužkem. Budete si
moci půjčit knížky, pro ty, kterým se zdá schodů až do
knihovny už přece jen moc, budou nápomocny děti a
knihy rády donesou. Čeká nás také povídání se
starostou, malé občerstvení a celkově příjemně strávený
podvečer. Rádi si při té příležitosti poslechneme i Vaše
nápady a představy, tak neváhejte a určitě dorazte,
budeme se těšit.
Na konci listopadu, konkrétně 29. 11., nás od 17:30 čeká
rozsvěcení stromečku – v parku naproti úřadu. Již od
17:00 si budete moct dát svařáček a přijít se pochlubit
svými vánočními dobrotami či výrobky. Stejně jako o
Velikonocích pak bude probíhat vyhodnocení toho
Již tuto sobotu se přijďte pobavit na poslední party
nejlepšího. Tuto část má již tradičně na starosti Eva Nirodová, na tohoto
kterou se
můžete
obracet
dotazyplný
či přáními.
K zastižení
roku.
Čeká
Vássvečer
zábavy,
dobréje na
telefonním čísle: 777 347 895. Obracet se můžete také na mne,
na
mém
telefonním
čísle:
604
588
494.
V
krátkosti
přikládám
muziky a soutěží, včetně soutěže o nejlepší masku.
také seznam akcí, na které se můžeme těšit v prosinci.
Vstupné: 80,- Kč
5. 12.
Mikulášská nadílka, sál restaurace Pod Lipou
19. 12. tradiční výlet do Drážďan
VÁNOČNÍ TRHY
24. 12. Půlnoční nepůlnoční, před kostelem
Ráda bych tímto vyzvala všechny šikovné ženy, ale i muže, kteří se chtějí
26. 12. Vánoční turnaj v pinčesu, Sokolovna
pochlubit tím, co umí, případně za symbolické ceny prodat své výtvory
… a další menší akce pro děti i dospělé, podrobnosti se
ostatním, aby se mi přihlásili. Chtěla bych letošní Vánoční
dočtete v dalším čísle Zpravodaje.
trhy pojmout vyloženě v duchu "našich" šikovných lidí. Nestyďte se a
Užívejte si krásných podzimních dní a těším se na
přijďte se pochlubit :-) Těším se na Vás.
společná setkání na jedné z nadcházejících akcí!
Eva Nirodová, tel.: 777 347 895, pokud možno raději SMS,
Váš starosta David Kádner
nebo e-mail: EvaNirodova@seznam.cz

OZNÁMENÍ
V říjnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Miroslav Bendík (79)
Ursula Bendíková (75)
Jaroslav Smetana (77)
Margita Bauerová (81)

Spolek žen, výlet do Oseka
Členky našeho spolku navštívily dne 22. 9. 2015
Cisterciácký klášter v Oseku. Naše průvodkyně nás velice
podrobně seznámila s historií kláštera a jeho památkami.
Bylo to velice zajímavé. Byl to hezký zážitek.
Za Spolek žen M. Plačková

Od 1. září 2015 se mění otevírací den
v knihovně, a to každý pátek 16 – 19 h.
Čtenáře přivítá nová knihovnice
Lenka Brandnerová.
TROCHU STATISTIKY
K dnešnímu dni máme 462 občanů trvale bydlících.
Z toho žen je 199, mužů 193 a dětí 70. V obci máme
12 občanů starších 80 let. Průměrný věk občanů je
44. Letos se v naší obci nenarodilo žádné dítě.
Odstěhovalo se 15 občanů, přistěhovalo 15 občanů.
Michaela Krupičková .

Pranostiky na listopadové počasí
Když na začátku listopadu sněží, pak mívá
sníh výšku věží.
Studený listopad – zelený leden.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Když na Dušičky (2.11.) jasné počasí panuje,
příchod zimy to oznamuje.
Jaký den na svatého Martina (11.11), taková
bude zima.
Svatá Alžběta (17.11.),se sněhem přilétá.
Chodí-li svatá Kateřina (25.11.) po ledě, chodí
svatý Štěpán (26.12.) po blátě.
Když na svatého Ondřeje (30.11.) sněží, sníh
dlouho poleží.
j.p.

Informace občanům
Městský úřad Litvínov upozorňuje občany, kterým končí
platnost občanského průkazu v roce 2015 nebo v lednu
2016, aby si o nový doklad požádali co nejdříve (vydání
nového dokladu trvá do 30 dnů).

Pracovník/Pracovnice servisu a
půjčovny lyží - Klíny.
Nabízíme mzdu 20-25000 Kč, příspěvek na
dopravu, krátký-dlouhý týden.
Požadavky: Komunikativní znalost NJ nebo AJ,
řid. průkaz-B (není podmínkou), znalost
sortimentu a zájem o obor, základní technické
dovednosti, manuální zručnost, nejlépe
lyžař/ka. Náplň práce: servisní práce a
odpovědnost za chod provozovny.
Kontakt
http://www.rentaski.cz/cz/jobs

V době od 15. 12. 2015 dojde k odstávce systému na
vyhotovení občanských průkazu a cestovních dokladů p
o celé České republice, tzn., že v termínu
od 15. 12. 2015 do 31. 12. 2015 nelze
 podat žádost o nový občanský průkaz se strojově
čitelnými údaji nebo občanský průkaz se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
ani jej převzít. V této době může občan požádat o
vydání občanského průkazu bez strojově čitelných
údajů s dobou platnosti 1 měsíc;



podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
ani jej převzít. V době odstávky bude aktivní pouze
výroba rychlo pasů. Pro dítě do 15 let za 1 000 Kč
s časovou platností 6 měsíců a pro občana nad 15
let věku za 1 500 Kč s platností 6 měsíců.

Doporučujeme občanům, kterým končí platnost
uvedených dokladů, aby o ně požádali nejpozději
v polovině listopadu 2015.

KONTEJNER

Tak a připlížil se listopad, který s sebou většinou
přináší nepříjemné počasí. Ale co, zase se můžeme
Bude v roce 2015 přístupný v těchto dnech v době
těšit na pěkné mrazivé dny, které jsou před námi :-).
Hrady a zámky se nám uzavírají, ale nabízí se návštěva
8.00 - 12.00 hodin
největšího zrcadlového bludiště v Evropě v prostorách
28. 11. 2015
centra Babylon,(Liberec) jehož délka dosahuje 200m.
19. 12. 2015
Celoročně nás k návštěvám zve Podkrušnohorský
UPOZORNĚNÍ!!
ZOOPARK v Chomutově.
Kontejner slouží pouze občanům obce a majitelům
Také muzeum sportovních vozů Lány je celoročně
otevřené. Na vlastní oči uvidíte vozy formule 1. Je zde
rekreačních objektů za účelem uložení směsného
kolem 100 exponátů. Mezi nejstarší patří Ford „T“,
komunálního odpadu nikoliv odpadu jako je např.
který byl vyroben v roce 1914.
stavební suť, střešní krytiny nebo nebezpečný odpad!!
Pohádkový hrad a zámek Staré hrady vás zve na výlet
do pohádek čaroděje Archibalda I. Leží v Českém ráji,
jižně od Jičína, vedle městečka Libáň. Otevřeno celoročně. www.starehrady.cz
Sportovní areál Greyhound park Motol slouží více druhům sportu a zábavy. Asfaltová dráha má více využití. Např. odrážedla,
šlapadla, cyklistické kola, in-line brusle i elektrické motokáry. www.greyhoundpark.cz
A teď něco z knihy rekordů: První mrakodrap byl postaven v USA v letech 1884-1885. Měl 10 podlaží a vrchol měl ve 42
metrech. Nejhlubší základy budovy jsou hluboké 120 metrů (v Malaisii). Celých 451,9 metrů vysoké věže domů byly v letech
1998-2004 nejvyšší budovou světa, dokud je nepředčila 508 metrů vysoká věž v Číně . Nejvyšší budova Burdž Chalífa je vysoká
828m. Byla oficiálně otevřena 4.1.2010 v Dubaji. Nejvyšší nemocnice je v Číně a dosahuje výšky 148,5metrů. Nejvyšší
fungující větrný mlýn je v Nizozemsku a je vysoký 33,33metrů. Největší pneuhřiště je v Tokiu. Více než 3 000 pneumatik tvoří
obří roboty, modely dinosaurů, houpačky, tunely a šplhadla.
Jana Dvořáková

PROGRAM
11. zasedání ZO Nová Ves v Horách, které se koná
dne 2. 11. 2015 od 17 h v zasedací místnosti OÚ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání včetně určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu
Informace starosty
Kontrola usnesení
Schválení Smlouvy v rámci přeshraniční spolupráci mezi ČR
a Svobodným státem Sasko pro období 2014-2020 –
Smlouva o spolupráci mezi Lead partnerem a projektovým
partnerem , společný název pro podání dotace „Nákup
hasičské techniky/žebřík“
Rekonstrukce části vodovodu Nová Ves v Horách,
Mikulovice v roce 2016 – informace o připravovaném
projektu
Schválení Kupní smlouvy na prodej p.p.č. 378 v kú Nová
Ves v Horách, trvalý travní porost o výměře 251m2
(pozemek za čp. dolní část obce)
Schválení Kupní smlouvy na prodej p.p.č. 524/2, ostatní
plocha o vým. 90m2 a p.p. č. 415/3, o vým. 16m2 trvalý
travní porost, obě parcely v kú Mikulovice v Krušných
horách, (u čp. 48)
Žádost o prodej p.p.č. 516 v kú Mikulovice v Krušných
horách o vým. 440m2, trvalý travní porost (za č.e. 17- pod
cukrárnou)
Schválení 3 ks Pachtovních smluv na pacht 3 částí
z pozemkové parcely č. 1216 v kú Nová Ves v Horách ,
ostatní plocha (Starý kopec v dolní části)
Příprava Inventarizace majetku za rok 2015
Rozpočtová změna – návrh na rozpočtové opatření č. 4
Došlá pošta
Diskuse
Závěr

Horský hotel Lesná nabízí volné pracovní
místo na pozici pokojská, uklízečka +
pomocná síla. Plat 8 000 – 16 000 Kč.
Kontakt: 602 888 164

DRAKIÁDA
Akci Drakiáda nám bohužel narušilo počasí. Ráno jsme
se sice probudili a vypadalo to, že déšť ustane a
odpoledne bude sice pod mrakem, ale nebude pršet.
Ovšem bylo vše úplně jinak. Kolem poledne se spustil
liják, který byl vytrvalý a tak nám pršelo až do večera.
Dokonce zklamal i vítr Foukálek. Po obědě si zdřímnul
a spal a spal a vůbec se neprobudil. I za toho
nepřetržitého deště přišlo několik odvážných dráčat se
svými dráčaty. No, je pravda, že se dráčatům do létání
vůbec nechtělo. Vyletěli pouze dva poslušní draci.
Drak Zuzanky a drak Marušky, ty se po obloze honili a
dováděli, jako by jim déšť a téměř bezvětří nevadilo.
Ostatní dráčata si postavila hlavu, že v takovém počasí
létat nebudou a tak nelétala. Všichni jsme jim zlobení
odpustili. Jenom doufám, že si z drakiády nikdo
neodnesl rýmu a kašel. Všem přítomným odvážlivcům
pořadatelé děkují a věří, že se za rok opět sejdeme a na
obloze budou létat spokojená dráčata. Václav Dvořák

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Dne 1. září byl stejně jako v ostatních školách i u nás slavnostně zahájen
školní rok 2015/2016. Paní ředitelka Mgr. Jitka Nováková společně se
starosty obcí Hora Svaté Kateřiny, Nové Vsi v Horách, Brandova přivítali
naše prvňáčky v doprovodu jejich rodičů ve třídě paní učitelky Marie
Šebkové, kde žáčci stráví první léta své školní docházky. Popřáli jim hodně
štěstí a úspěchů.
Žáci 8. a 9. třídy se v úterý 21. září zúčastnili atletického čtyřboje. Soutěže
se účastnila tříčlenná družstva, za naši školu soutěžili: Dalibor Brunner,
Daniel Miller a Josef Mužík. Disciplíny byly následující: běh na 60 metrů,
skok do dálky, hod granátem a běh na 1500 metrů. Výsledky zatím nejsou
známy, ale podle našich dojmů, chlapci zabojovali a důležité je, že dobře
reprezentovali naši školu.
Trošku jsme uklízeli v archívu a připravovali dokumenty ke skartaci . A jak jsme tak každý papír vzali do ruky a četli, narazila jsem na velmi
zajímavé a i odvážné plány zastupitelů v době starostování pana Antonína Blažka. Rozhodla jsem se, že Vás postupně seznámím s plány
rozvoje obce a tak sami budete mít možnost posoudit část práce zastupitelů z uplynulých let . Opisuji přesně sestavený výhledový rozpočet
na „Rozvoj obce Nová Ves v Horách, část Mikulovice a Mníšek od roku 1995 do roku 2005“ , který tehdejší zastupitelé podávali ještě na
Okresní úřad do Mostu dne 14.7.1995:
1. Nové místní komunikace
1,5 mil.
2. Propojení nového zdroje vody se stávajícím vodov. řádem
2,0 mil.
3. Nová telefonní ústředna
5,0 mil.
4. Rekonstrukce stávajících objektů – obecního úřadu, sokolovny a kultur.domu
2,0 mil.
5. Bytový fond – rekonstrukce 5,0 mil.
6. Nová požární zbrojnice s moderním vybavením
5,0 mil.
7. Vybudování telefonní sítě na Mníšku
15,0 mil.
8. Kanalizace a ČOV na Mníšku
6,0 mil.
9. Turistický přechod v obci Nová Ves v Horách
0,5 mil.
10. Hraniční přechod na Mníšku
10,0 mil.
11. Zeleň proluky
2,0 mil.
12. Rozvod satelitní a kabelové televize
2,0 mil.
13. Alternativní energie – větrné elektrárny
24,0 mil.
14. Oprava a vybavení autobusových čekáren
1,0 mil.
15. Oprava římskokatolického kostela
10,0 mil.
16. Vybudování koupaliště s tenisovým kurtem
10,0 mil.
------------------101,0 mil.
Z toho se do roku 2005 podařilo : rekonstrukce komunikací - ke hřbitovu, tzv. panelka, komunikace k VTE, komunikace v Mikulovicích,
vybudování vrtů a posílení stávajícího vodovodního řádu, výměna oken a topení na obecním úřadě a v kulturním domě. Na obecním úřadě
došlo také k rekonstrukci dveří a zárubní, položení zámkové dlažby a vybudování chodníku u obecního úřadu, turistický přechod v Nové Vsi
v Horách, hraniční přechod na Mníšku, údržba zeleně a proluky, dětské hřiště u sokolovny a na Výšině, vyčištění rybníčka, odstranění škod
po povodni v roce 2002, výstavba veřejného osvětlení v dolní části obce, kanalizace v uličce směrem k požární zbrojnici . Z malých projektů to
byly dotace na různé turnaje v kopané, ve stolním tenisu, setkávání starousedlíků pod.
Jana Dvořáková

Při příležitosti Dne vzniku
samostatného
československého státu se
v podvečer den před tímto
státním svátkem sešli občané
k uctění památky padlých u
památníku u zdejšího kostela
sv. Michaela archanděla.
Starosta obce D. Kádner
položil kytice a zapálil svíce.
(rama)

Seznam vybraných knih, které je možno zapůjčit v knihovně
(podrobnosti na str. 1 v informacích starosty)
1. Jana Abrahamová- Do třetice všeho zlého
Příběh o rozpadu manželství a založení nového života,nastanou zde zvraty a hrdinka příběhu náhle zjistí,že starosti,které doposud řešila,jsou
malicherné
2. Quanta A. Ahnemdová - V zemi neviditelných žen
Putování lékařky po Saúdskoarabském království
3. Lisette Allenová- Srdcové eso
Příběh z Anglie z roku 1816. Marisa má všechno co si jen může přát: krásu,inteligenci a i odvahu s níž se pouští do podvádění v kartách,do
šermu i do četných milostných avantýr...
4. Stephen Baxter- Císař
Příběh popisující strašlivé boje mezi britskými kmeny a římskými legiemi i rušné ulice starého Říma
5.Tilly Bagshawe- Rozhodnutí
Strhující příběh plný vášní,žárlivosti i hlubokých citů,který se odehrává v prostředí koňských dostihů
6.Lorna Byrneová- Andělé v mých vlasech
Skutečný příběh moderní irské mystičky
7.Gayle Callen- Skandál
Romantický příběh,jehož děj se odehrává v Anglii v 16.století
8.Camila Cederová- Mrazivý okamžik
Krimi román ze švédského prostředí
9.Michael Crichton- Případ dívky v tísni
Příběh z lékařkého prostředí,detektivní román
10.Karel Cubeca- Ve spárech osudu
Příběh muže jehož adoptovala šlechtická rodina,ze dna společnosti vystoupal až k vrcholu,pak vypukla druhá světová válka a opět se nachází
na hranici přežití..
11.Richard Doetsch- 13.hodina
Nick je na dně,nejenže se stal svědkem vraždy své milované ženy,ale pro policii je hl.podezřelým,namísto právníka ho navštíví neznámý muž a
sdělí mu,že jeho ženu ještě lze zachránit...
12.Katarína Gillerová- Ráno nepláču
Román o návratu do rodného městečka,kde zažila dětství,první lásku,manželství s nemilovaným mužem,ale i vášnivý zakázaný vztah
13.Eileen Dreyer- Kdo je na řadě?
Anděl smrti se objevoval nad ránem,pokaždé věřil,že odvedl svou práci dobře a nikdo si ničeho nevšimne,obezřetná sestra Timmie si přesto
všimne,že se něco děje...
14.Thomas Enger- Fantomová bolest
Napínavý krimi příběh reportéra,který se snaží odkrýt pravdu vězně jež byl odsouzen za vraždu a vytrvale prohlašuje,že ji nespáchal
15.Ariana Franklinová- Vykladačka smrti
Detektivní příběh ze středověké Cambridge
16.Zuzana Francková- Žít svůj život
Podaří se dospělé mladé ženě vymanit z matčina područí a začít svůj vlastní život?
17.Irena Fuchsová- Když chce žena zhubnout
Zde si přečtete nejenom o ženě,která chtěla usilovně zhubnout,ale rovněž o té,která zásadně zhubnout nechtěla..
18.Kate Furnivallová- Ruská konkubína
Na okraji nelítostné společnosti se pokouší přežít po svém..

19.Julie Garwood- Sykot
Thriller plný vášně,napětí,intrik
20.Tess Gerritsenová- Zahrada kostí
Neznámé kosti,neodhalená tajemství a nevyřešené zločiny staré téměř dvě stě let..
21.Jocelyne Godard- Egypťanky nevěsta pro faraona
Do Egypta proudí nesmírné bohatství i množství otroků z úspěšných válečných taženích,mezi zajatci jsou také princezny dobytých zemí a jedna z nich
se má stát manželkou faraona..
22.John Grisham- Poslední vůle
Troy je miliardář,teď je však nemocný a osamělý muž,který je upoután na invalidní vozík a odevzdaně čeká na smrt.Jeho tři bývalé manželky a
odcizené děti nad ním krouží jako supi..
23.Jane Green- Druhá sezóna
Rok po rozvodu se zdá,že se život dostal do správných kolejí..
24. Jenny Hanová- Vždycky budeme mít léto
Belly milovala v životě jen dva kluky,oba mají přijmení Fisher,před svatbou si poprvé upřímně musí přiznat co k oběma cítí..jednomu bude muset
zlomit srdce
22.Lenka Chalupová-Vosí hnízda
Vosí hnízda spojila lidi,kterým se zhroutil život a hledají východisko v mystickém náboženství. Čtenář sleduje dva příběhy,ketré se protnou v okamžiku
odhalení činnosti této sekty..
23. Agatha Christie- Smrt v oblacích
Vyšetřování Hercule Poirota na palubě letadla se zjistí,že jedna z cestujících je mrtvá...
24. P.D. Jamesová- Potomci lidí
Dobrodružné sci-fi. Píše se rok 2021 a na Zemi se jich 25let nenarodilo jedinné dítě a poslední zrozené děti rozhodně nepatří k vzorným občanům..
25. Lisa Jackson- Hrobař
Probudila se v temném uzavřeném prostoru.Shora k ní tlumeně doléhal krutý smích,přehlušovaný zvukem sypané hlíny. Uvědomila si,že je
pohřbívána zaživa..
26. Blanka Jehlíková- Stinga čeká na lásku
Děj je zasažen do současnosti,ale nevyhýbá se citové konfrontaci s odkazem dávných středomořských kultur.
27. Elfriede Jelineková- Lačnost
Venkovský četník Kurt,pohledný a zdánlivě dobrosrdečný muž a spořádaný manžel,je posedlý chorobnou touhou po ženách,penězích a
nemovitostech. Jeho kořistí jsou osamělé bohaté paničky...
28. Iris Johansenová- Na útěku
Odjela se svou dcerou na zapadlou koňskou farmu,která by klidně mohla ležet někde na konci světa,ale muž odhodlaný zabíjet vynaložil veškeré úsilí
na jejich vypátrání..
29. Andrea Kane- Odložený případ
Soudkyni Hope před třiceti lety unesli sestru-dvojče.Nyní se ztratila její pětiletá dcera. Noční můra je zpátky?...
30. Táňa Keleová-Vasilková- Dva životy
Příběh dvou žen,dobrých kamarádek. Anna,tlumočnice a překladatelka,má manžela a dvě dcery a na první pohled jí nic neschází.. Veronika učitelka je
osamělá matka dvacetileté dcery.. život je plný překvapení..
31. Yasmina Khadra- Černá vdova
Doktor Amin se v nemocnici snaží zachránit co nejvíc zraněných,které přivezli z telavivské restaurace,kde se odpálila sebevražedná atentátnice. Když
konečně přijde domů,zatkne ho policie a je několik dní vyslýchán,fanatická žena,která se odpálila v restauraci,byla jeho vlastní manželka..
32. Stephen Klaidman- Šokující diagnóza
Mrazivý příběh z lékařského prostředí podle skutečných událostí.
33. Jiří S. Kupka- Krvavé jahody
Krutý osud Češky,která zažila 18let ponížení v ruských gulazích.
34. Lisa Lutzová- Akta Spellmanová
S vtipem a nadsázkou se zde vypráví o rodičích,nesnesitelných sourozencích,beznadějně komplikovaných vztazích a o tom že v noci se lépe sleduje
auto s rozbitým zadním světlem..
35. Kat Martin- Sametová kráska
Román z poloviny 18.století odehrávající se v Anglii
36. Ken Mc Clure- Ve vyšším zájmu
Tým lékařů má v nejpřísnějším utajení zachránit život prominentního pacienta. Jako odměna za práci je možnost prozkoumat zachovalá těla vojáků ze
14století,jež zemřeli během morové epidemie. Dr Motram se však stane obětí neznámého viru,zdá se že jeho nehoda souvisí s dalšími úmrtími..
37. Marcela Mlynářová- Zač je života loket
S humorem se zde líčí radosti i strasti při hledání partnera,manželství,jak vydýchávala partnery,které si děti přivedly,svatbu syna...
38. James Patterson-Nedostatek důkazů
Alex Cross je na stopě brutálnímu predátorovi přezdívanému Řezník,který pro zábavu znásilňuje a vraždí ženy..
39. Vlasta Pittnerová- Z lásky mateřské
Pět povídek,které přibližují radosti i starosti s dětmi,které provázely život našich předků ze Žďárských hor
40. Daphne Sheldricková-Africký příběh lásky
O životě v keńském národním parku,autobiografický příběh Daphne.
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