
 

 

 

 
 

SLOVO STAROSTKY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení občané, 
dovolte mi, abych Vás krátce informovala o činnosti vedení obce v první 
polovině letošního roku. Koncem března byl schválen rozpočet na rok 2013 a 
rovněž závěrečný účet za rok 2012. Krajským úřadem Moravskoslezského 
kraje, odborem kontroly a interního auditu byl proveden přezkum hospodaření 
obce Pazderna za rok 2012, kde nebyly shledány žádné nedostatky.  
Po pěti letech se nám podařilo ukončit soudní spor týkající se vymáhání nákladů 
spojených s opravou tenisového kurtu a zpevněných ploch ve Výletním, 
sportovním a dětské areálu. Uzavřením dohody o narovnání mezi obcí Pazderna 
a zástupcem tehdejšího zhotovitele obec získala zpět do obecního rozpočtu 
částku 550 000 Kč.  
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V průběhu první poloviny roku bylo podáno několik žádostí o dotaci, např.  na 
opravu sportovních povrchů a rekonstrukci dětského hřiště ve Výletním, 
sportovním a dětském areálu, pro velký počet podaných žádostí nám ovšem 
nebylo vyhověno.  

Naopak úspěšní jsme byli při podání žádosti o dotaci do 9. výzvy MAS 
Pobeskydí k předkládání žádostí o dotaci LEADER v květnu tohoto roku, kde 
jsme žádali o dotaci na projekt „Oprava střešní krytiny budovy bývalé školy – 
kulturního prvku dědictví venkova“. Naše žádost byla vybrána a nyní v červnu 
zaregistrována prostřednictvím MAS Pobeskydí na Státním zemědělském 
intervenčním fondu. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele 
tohoto projektu. Předpokládáme provedení a ukončení realizace tohoto projektu 
do konce října letošního roku.  

Po konečném rozhodnutí zastupitelstva obce o využití prostor bytu 
v hasičské zbrojnici, kam by se měl následně přestěhovat Obecní úřad, byla 
vybrána firma, která nyní zpracovává projektovou dokumentaci a provádí 
inženýrskou činnost pro související stavební řízení. 

Dalšími akcemi, které probíhají jsou např. obnova hasičského auta, změna 
užívání sdružené vodovodní přípojky Pazderna Vrchy na vodovod nebo ještě 
stále probíhající jednání s Biskupstvím ostravsko-opavské diecéze ohledně 
komunikace MK 2 atd.  Tolik k činnosti obce. 
 

Na závěr bych Vám popřála pěkný zbytek léta, na svých cestách mnoho 
pěkných zážitků, a abyste si odpočali a načerpali síly do dalšího období. 
 

Ing. Jana Potiorová                                                                 
          starostka  
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AKTUÁLNÍ  INFORMACE: 
 

1. OPRAVA MOSTU PŘES  MÍSTNÍ POTOK PAZDERŮVKA  
 
Z důvodu plánované demolice mostu a stavby nového mostu přes místní 
potok Pazderůvku, která bude pravděpodobně zahájena v následujících 
dnech, dojde na krajské komunikaci č. III/4733 mezi Dobrou a Pazdernou 
k následujícímu omezení provozu pravděpodobně v následujících termínech: 
 
 Částečná uzavírka     15.7.2013 (pondělí) – 24.9.2013 (úterý) 
 
Po dobu částečné uzavírky bude komunikace průjezdná s dopravním 
omezením.  
Pro montáž a demontáž provizorního přemostění bude nutná úplná uzavírka 
silničního provozu na dobu dvou dnů. Tyto montážní práce budou 
prováděny vždy v so a ne. Zahájení prací bude možné po průjezdu sobotních 
ranních autobusů (linky 860 336/11 a 910 387/205) dle aktuálně platného 
jízdního řádu, tj. cca v 7:30 hod. Ukončení montáže/demontáže provizorního 
přemostění bude provedeno do pondělí, před průjezdem ranních autobusů 
v 5:00 hod. Pravidelná autobusová doprava bude v této době vedena dle 
přepravního opatření. 
 

     Termíny úplné uzavírky:  
      
     27.7.2013 (sobota) od 7:30 do 29.7.2013 (pondělí) do 5:00 hod 
    31.8.2013 (sobota) od 7:30 do 02.9.2013 (pondělí) do 5:00 hod 

 
 V případě nepříznivého počasí jsou náhradní termíny úplné uzavírky 
stanoveny takto: 
07.09.2013  (sobota) od7:30– 09.09.2013 (pondělí)  do 5:00 hod 
14.09.2013 (sobota) od7:30 – 16.09.2013 (pondělí)  do 5:00 hod 
 
Trasa objížďky:  
Po dobu nutné úplné uzavírky silnice III/4733 bude oboustranně 
vyznačena objízdná trasa z Pazderny po silnici III/4733 na Bruzovice, 
dále po silnicích III/4731, II/473, II/477 a II/648 přes Sedliště, Frýdek-
Místek do Dobré. 
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2. OBNOVA STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOVY BÝVALÉ ŠKOLY  
 

Jak již bylo zmíněno v úvodu v 9. Výzvě MAS Pobeskydí k předkládání 
žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy 
IV-LEADER, opatření IV.1.2- Realizace místní rozvojové strategie podala 
Obec Pazderna žádost o dotaci na Obnovu střešní krytiny budovy bývalé 
školy v Pazderně – kulturního prvku dědictví. Střecha budovy bývalé školy, 
která pochází z roku 1907, je stále původní a vzhledem ke stáří střešní 
krytiny a četnému 
zatékání do budovy se 
v letošním roce díky 
dotaci dočká obnovy. V 
rámci projektu by mělo 
dojít k obnově střešní 
krytiny, souvisejících 
tesařských prvků, 
kompletního oplechování 
a svodů, ošetření krovu, popř. opravě jeho poškozených částí. Realizace by 
měla proběhnout v období od července do konce října letošního roku. 
Jakmile bude vybrán zhotovitel a upřesněn přený termín zahájení realizace 
projektu a postupu prováděných prací, budou zveřejněny informace o 
užívání budovy v době realizace projektu. 

3. OBECNÍ ÚŘAD – ČERPÁNÍ DOVOLENÉ  
 
Čerpání dovolené na Obecním úřadu v Pazderně bude probíhat ve dnech: 
15.7. – 19.7.2013 
16.8. – 23.8.2013 
16.9. – 20.9.2013 
 
V těchto dnech budou úřední hodiny omezeny pouze na odpolední dobu, tj. 
16.00 - 18.00 hod, kdy bude na OÚ přítomna pouze starostka, popř. 
místostarosta. V této době nebude v provozu pokladna pro případné 
hotovostní platby místních poplatků. V zhledem k tomu, že splatnost 
poplatku za odpady končí k 30.9.2013, je tuto skutečnost nutno brát na 
zřetel. 
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4. BUFET A VÝLETNÍ SPORTOVNÍ AREÁL  OTEV ŘEN 

 
Od 1.7.2013 je znovu v provozu Výletní a sportovní areál a bufet za v 
Pazderně. Návštěvníci mají možnost využít všechna sportoviště a občerstvit 
se v bufetu v době: 
 
 Po - Pá   12.00 – 22.00 hod 
 So - Ne  10.00  – 22.00 hod 

 
5. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, VČETNĚ PNEUMATIK  

 
Sběr nebezpečného odpadu firmou Frýdecká skládka, a.s. bude probíhat 
v sobotu 7.9.2013 v tomto časovém rozložení: 
 
Autobusová zastávka „U kříže“  8.55 - 9.10 hod 
Parkoviště u hřbitova   9.15 - 9.30 hod 
 
Nebezpečný odpad: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly 
od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a 
nepotřebné léky, pneumatiky 
 
ROZBITÉ A ROZEBRANÉ - televizory, lednice, mrazáky, obrazovky, 
monitory, sporáky, pračky. 
 
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ – POUZE KOMPLETNÍ A 
NEROZEBRANÉ  lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, 
fritovací hrnce, varné konvice, myčky na nádobí, vysavače, žehličky, váhy, výbojky, 
monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí 
spotřebiče. 
 
 

6. SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU  
 

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou připraveny na parkoviště u 
obecního úřadu v Pazderně dne  7.9.2013.  
Kontejnery jsou určeny pouze pro odkládání velkoobjemového odpadu 
z domácností občanů obce (skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace apod.).  
 
Do těchto kontejnerů je zakázáno odkládat nebezpečný odpad, pneumatiky, 
odpad z podnikatelské činnosti a také stavební suť! 
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7. HARMONOGRAM SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V 2. POL. ROKU 

2013 
 

 
 
8. VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A JEHO ZM ĚNY 

 
Zastupitelstvo obce Pazderna na svém posledním 16. zasedání schválilo   
Zprávu o uplatňování územního plánu obce Pazderna, kterou zpracoval 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, 
oddělení územního rozvoje, jako pořizovatel Územního plánu Pazderna 
podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona dle příslušných ustanovení 
zákona č. 138/2003 sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Zpráva je k nahlédnutí na web. stránkách obce www.pazderna.eu , v záložce 
územní plán, popř. na OÚ Pazderna a vyhodnocuje uplatňování územního 
plánu za uplynulé období. 
Vzhledem ke skutečnosti, že občané, dotazující se na možnost změny 
územního plánu nemají přesné informace, jak v této věci postupovat, kdy, 
kde a jakou formou mohou své žádosti podávat, popřípadě jaké jsou s touto 
věcí spojené požadavky, přistoupilo vedení obce k vypracování jednotného 
postupu při pořizování změn územně plánovací dokumentace a v současné 
době vypracovává dokument Zásady postupu při pořizování změn územně 
plánovací dokumentace obce Pazderna, kde bude definován přesný postup 
podání návrhu na změnu územně plánovací dokumentace, včetně jeho 
náležitostí, oprávnění k podání, termínů pro podání žádostí, termínů 
projednání žádostí v zastupitelstvu obce a nákladů na pořízení změny 
územně plánovací dokumentace. Občané pak budou s těmito zásadami 
seznámeni prostřednictvím web. stránek obce a obecního zpravodaje.  
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9. POMOC PŘI ŘEŠENÍ NEPŘÍZNIVÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ   

Nepříznivá sociální situace - například ztráta zaměstnání, dlouhodobá 
nezaměstnanost, nízké příjmy, potřeba pomoci s vyhledáním zaměstnání, 
s vyřizováním na úřadech a dalších institucích, pomoc s vyřešením 
sociálních dávek, získání informací z oblasti pracovněprávní, potřeba získat 
informace z oblasti finanční gramotnosti, potřeba pomoci hospodařit 
s rodinným rozpočtem, zadluženost, sociálně-právní poradenství může 
potkat každého z nás.  

Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor sociální péče, Oddělení terénní práce 
s nezaměstnanými a rodinou poskytuje prostřednictvím svých pracovníků v 
návaznosti na vzniklou situaci např.: 

o pomoc při orientaci v systému sociálních služeb,  
o poskytuje poradenství v jednotlivých dávkových systémech sociální 

ochrany obyvatelstva (dávky důchodového a nemocenského pojištění, 
dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi),  

o poskytuje pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé dávky,  
o poskytuje pomoc při vyřizování osobních dokladů,  
o pomáhá s hledáním či udržením zaměstnání (pomoc při sestavení 

životopisu, výběru vhodného zaměstnání, hledání agentury práce),  
o pomáhá při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností 

(využívání karty sociálních systémů, hospodaření s finančními 
prostředky),  

o napomáhá při hledání řešení finančních problémů (doprovod při 
jednání s věřiteli, sjednávání splátkového kalendáře, pomoc při 
zajištění kontaktu s exekutory),  

o poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými 
poradnami,   

o řeší problémy související  se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení.  
o prevence vzniku dluhových pastí, 
o zajišťuje informovanost v oblasti finanční gramotnosti.  

Klienti  se v případě zájmu obrátí na daného sociálního pracovníka, s žádostí 
o informaci, pomoc, spolupráci buďto telefonicky nebo osobně . 
 
Pro obec Pazdernu je sociálním pracovníkem paní  
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Bc. Yvona Chlebková, DiS. 
Tel. 558 609 690 
Kancelář č. 240 

 
Magistrát města Frýdek-Místek 

Odbor sociální péče 
Oddělení terénní práce s nezaměstnanými a 

rodinou 
                         Palackého 115                              (mimo úřední hodiny na                      
                   738 22 Frýdek-Místek                        základě předchozí domluvy) 
                  

 
 

Z KULTURNÍHO ŽIVOTA 
 
             VÍTÁNÍ OB ČÁNKŮ 

 
Dne 15.6.2013 bylo v naší obci 
slavnostně přivítáno celkem sedm 
malých občánků, kteří se narodili 
v období od podzimu 2011 do června 
2013.  Jsou to Anna Macečková, 
Matyáš Bartek, David a Ondřej 
Bialkovi, Václav Gongol,  Jakub 
Šeděnka a Šimon Vrubel. U této 
příležitosti vystoupily se svým 
kulturním programem děti ze základní 

školy v Lučině pod vedením paní 
učitelky Soni Kikové.  
 
Rodičům a dětem přejeme ještě jednou 
vše nejlepší a ať je v životě potkávají 
jen samé dobré věci. 
Zároveň bych chtěla poděkovat všem 
vystupujícím a také všem, kteří se 
podíleli na přípravě pohoštění. 
 

  ÚŘEDNÍ HODINY  
Po, St 08.00 – 17.00 

Čt 13.00 – 15.00 
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DĚTSKÝ DEN 
 

Dne 29.6.2013 proběl ve 
sportovním areálu  dětský den. 
Děti měly možnost vyzkoušet si 
formou úkolů a soutěží různá 
zaměstnání jako např. úředník, 
farmář, zdravotník, hasič nebo 
vojáků a po splnění všech úkolů je 
čekala sladká odměna. 
Organizátorům děkujeme za 
nápadité a zajímavé odpoledne, 
které pro děti připravili. 

POZVÁNKY  
 

POZVÁNKA DO VÝLETNÍHO A SPORTOVNÍHO AREÁLU V  PAZDERNĚ 
 

Provozovatelé výletního a sportovního areálu v Pazderně zvou dne 20.7.2013  
na návštěvu areálu, kdy budou mít hosté možnost si zahrát nohejbal, pro děti 
budou připraveny soutěže a večer bude pokračovat zábavou s  DJ Kubou 

 
Občerstvení: Grilování, kotlíkový guláš, koktejly 

 
SETKÁNÍ FOTBALOVÝCH VETERÁN Ů 

 
Sbor dobrovolných hasičů Pazderna srdečně zve na předposlední prázdninový 
víkend, kdy proběhne další ročník Setkání fotbalových veteránů.   Sportovní 
odpoledne se uskuteční 24.8.2013 od 14.00 hod na místním hřišti „Wembley“ 
na pomezí obcí Dobrá a Pazderna. 
Připraven bude tradiční program, fotbalový zápas a občerstvení a domácí 
speciality! 

BESKYDSKÉ REKORDY V. 
„  KDE SE PIVO VAŘÍ, TAM SE DOBŘE DAŘÍ“ 

17.8.2013  
Náměstí Svobody, Frýdek-Místek 

Hlavním cílem celodenního soutěžního klání je opět zápis v České knize 
rekordů. Dnem plným zábavy a soutěží pro děti i dospělé provází VOJTĚCH 
BERNATSKÝ.  
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VELKÁ  DOBERSKÁ (XI.  ROČNÍK ) 
31.8.2013 

 
MUZEUM BESKYD POŘÁDÁ : 

 
PRO PŘÍZNIVCE LÉTÁNÍ  

Výstavu „Léta létání“ o pilotech, letadlech a letištích ve výstavních síních frýdeckého 
zámku,  která  je věnována sportovní, dopravní a vojenské letecké činnosti. Přibližuje 
některá letiště, leteckou techniku a významné osobnosti. Největším exponátem výstavy 
je vystřelovací letecké sedadlo KM-1 ze stíhacího letounu Mig 21. Z dalších 
vystavených exponátů zaujmou letecké střelecké zaměřovače, letecké přístroje, stůl 
pilotního letouni IL-14 a nebo výškový pilotní oblek, či pilotní kukla. Expozice je 
doplněna fotografiemi, technickou dokumentací, historickými tiskovinami a mapami 
letišť. Výstavu doplňuji letecké modely různých velikostí z dílen leteckých modelářů. 
Výstava potrvá do 15. září 2013. 

 
VYCHÁZKA  

Čtvrtek 25. července 2013, sraz v 15.30 hod. před židovským hřbitovem na ulici 
Slezské ve Frýdku (vedle restaurace U Gustlíčka) 

POJĎTE S NÁMI PROTI PROUDU ŘEKY MORÁVKY 
Profil řeky Morávky, přirozené porosty říčních niv, geologický vývoj, využití vodního 
toku v minulosti – pozůstatky kanálů pro plavení dřeva a historického 
protipovodňového hrazení řeky. Nazpět do Frýdku vlakem ze zastávky Dobrá v 19.11 
hod., příjezd do Frýdku v 19.17  hod. Délka trasy 6 km. 
 

BLAHOPŘÁNÍ 
 

Svá životní jubilea v období od duba do konce srpna oslavili nebo oslaví : 
 
Jan Kovář 
František Kubiena 
Miroslav Hoder 
Jindřich Rada 
Jiří Němec 
 
Za Obec Pazdernu přejeme všem  
jubilantům hodně štěstí, zdraví,  
životní pohody a elánu do dalšího života. 
 
V Pazderně 12.7.2013                                                    Ing. Jana Potiorová 
                                                     starostka 
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INZERCE 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEKAŘSTVÍ KOLÍNEK 
Nudle - Pečivo - Těstoviny 

 
Přijmeme řidiče na rozvoz pečiva s vozidlem tranzit, v  
pekárně na Lučině. Práce na 3,5-4 hodiny  po - pá. Vhodné 
pro důchodce. Informace na tel. 558 689 041. 
 
Miloš Kolínek 
Lučina 111,73939 
 

ANDRI Mgr.P.Kon ůpková, Dobrá 230 
 

Kosmetické služby: 
Líčení 

Barvení řas a obočí 
Úprava obočí, depilace 

Čištění pleti 
Masáž obličeje a dekoltu 

 
Masáž páteře, celého těla - Bc.Hana Čajánková 

Masáž lávovými kameny 
Liftink obličeje 

Akupunktura – hubnutí - Mudr.Gabriela Klementová 
 

Akupunktura – odvykání kouření 
Produkty pro zdraví a krásu – Nutrilite, Artistry 

 

Objednávky na tel.606 223 062 
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Firma Kerak Kompt s r.o. 
prodejna obkladů a dlažeb ve Vyšních Lhotách 

 
Vás srdečně zve na prohlídku vzorkové prodejny RAKO v 
souvislosti s tím,že keramické obklady RAKO slaví 130. 
narozeniny. Představíme Vám novinky obkladů DELTA a PLATINA, 
zároveň i s dlažbami pro rok 2013. Také Vám můžeme nabídnout 
novinky sprchových koutů a masážních boxů, sprchových zástěn a 
dveří firem RAVAK, Vagnerplast, TEIKO a dalších.  
 
Vyberte si u nás nové obklady do Vaší nové kuchyně či koupelny 
od výrobců RAKO, Paradyz a dalších. Nabízíme nové designy v 
provedení přírodního kamene v 8 barevných odstínech. Dlažbu 
DEFILE v rozměru 30x60cm ve 4 barvách, ideální do kuchyňských 
linek. Veškeré obklady a dlažby RAKO a jiné máme v prodejně 
vystaveny-vylepeny více jak na 200 reklamních tabulích. Máme 
skladem mrazuvzdorné vysoce slinuté dlaždice, PEI 5 v rozměrech 
30x30, 33x33, i větších rozměrů 60x60cm a 45x90cm. Dlažby jsou 
vhodné na terasy, balkony, do sklepů a garáží za akční ceny. 
Vyprodáváme dlaždice, které se již nevyrábějí a které jsou u nás 
ve skladu ve zbytkovém množství po 1-3m2 za 50kč/m2.  
Výprodávají se rozměry 10x10 kuchyňské, 20x20, 30x30, 33x33, 
34x34, 40x40 a další. Jsou mrazuvzdorné, slinuté vhodné k 
vytvoření mozaiky. 
 
Také jsou ještě v nabídce od vydání poslední reklamy obklady a 
dlaždice za 99kč/m2. Také máme ve výprodeji smaltované vany v 
barvě růžové a světle modré za 900kč. Prodáváme výrobky firmy 
HENKEL, spárovací hmoty CERESIT v 50 barevných odstínech ve 
flexibilním provedení. Lepidla si u nás také vyberete jak 
základní na obklady, tak flexibilní a rychle tuhnoucí. 
  
Veškeré zboží zakoupené v naší prodejně vám rádi zavezeme k Vám 
domů zdarma. Naše prodejní doba je PO-PÁ 8-17, SOBOTA  8-11 
hodin. Mimo tyto prodejní hodiny si můžete domluvit telefonicky 
prohlídku prodejny, rádi se Vám budeme věnovat.  
Kontakt: 
Mládek 602 190 377, 558 431 605, mail kerak.mladek@seznam.cz.  
 
Naše prodejna je umístěna v areálu fa. Spolstav Vyšní Lhoty 53. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
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PPoossttaarr áámmee  ssee  oo  vvaaššii   zzaahhrr aadduu  
VVyyuužžii jj ttee  ddlloouuhhoolleettýýcchh  zzkkuuššeennoosstt íí  nnaaššiicchh  ooddbboorr nnííkkůů!!   

� přímo na místě zdarma zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy    
� kalkulaci provedou i v několika cenových variantách  
� kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samozřejmostí 

 

             
NNaabbíízzíímmee::   
� Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrátů, urovnání terénu, kultivace 

ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy a selektivními herbicidy). 
� Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávníků).  
� Sadové a jemné terénní úpravy.  
� Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omlazení keřů, přihnojování keřů a 

stromů, chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení stromů, likvidaci 
pařezů frézováním, odstranění náletů a výmladků).  

� Realizaci zahrad od zpracování návrhů až po výsadbu, popř. následnou 
údržbu. 

PPrr oovvááddíímmee::   
� Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování. 
� Opravy sekaček a jejich servis. 

VVaaššii   zzaahhrr aadduu  mmůůžžeemmee  vvyybbaavvii tt ::   
� Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček. 
� Ploty a zídkami dle vašich požadavků. 
� Typizovanými dětskými prvky. 

NNeevvááhheejj ttee  aa  kkoonnttaakkttuujj ttee  nnááss  nnaa  aaddrr eessee::   
TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek – Místek,  
tel.: 558 443 207, 731 196 620, e-mail: info@tsfm.cz,  

www.tsfm.cz 
 

NN  AA  ŠŠ  EE      SS  LL   UU  ŽŽ  BB  YY    PP  RR  OO      VV  AA  ŠŠ  II       PP  OO  HH  OO  DD  UU ! 
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