ročník 4

číslo 1

apríl 2007
Pekné sviatky, dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom tiež nech sladko je,
nech si prídu na svoje.
Radostné prežitie Veľkonočných sviatkov Vám zo srdca praje
starosta obce, obecné zastupiteľstvo a pracovníčky obecného
úradu.

Ženám veľa vody,

Skôr než domov prinesieš

chlapom veľa vínka,

pár farebných vajec,

deťom nech vo vrecku

poriadne sa pred šibačkou,

zopár mincí cinká....

poriadne sa najedz.

Veľká noc predo dvermi,
ostaňte, chlapci, verní,
i napriek dievčat kriku,
dobrému svojmu zvyku.

Inak by si ľahko mohol
priniesť len opičku,
nezabudni k pálenke,
občas aj vodičku.

Novozvolené OZ sa zišlo na svojom prvom riadnom zasadnutí dňa 24.01.2007. Vzhľadom na minimálnu obmenu
poslaneckého zboru, činnosť nadväzne pokračuje. OZ schválilo

Správu o hospodárení a plnení rozpočtu obce k

31.12.2006, príjmy boli vo výške 4.295.000 Sk, výdavky bežného rozpočtu 3.611.000 Sk, výdavky kapitálového rozpočtu
428.000 Sk (projekty nájomného domu 200 tis. Sk, cesty – odvodňovací kanál + úprava námestia 188 tis. Sk, cesta na
novom cintoríne 30 tis. Sk, príspevok na KUKA voz 10 tis. Sk).
OZ schválilo rozpočet obce Modrová na rok 2007: navrhované príjmy bežného rozpočtu sú vo výške 4.234.000 Sk,
výdavky bežného rozpočtu vo výške 4.066.000 Sk. Ďalším uznesením OZ schválilo inventarizačný zápis o výsledku
inventarizácie obecného majetku, ktorého hodnota činí 15.109.761 Sk. Obsahom ďalšieho rokovania OZ bola informácia
starostu obce o potrebných prílohách k žiadosti o dotáciu k obstaraniu nájomného bytového domu a k žiadosti o úver zo
ŠFRB. Na výstavbu bytového domu obec požiadala i obdržala úver zo ŠFRB vo výške 7.502.000 Sk s poskytnutím
bankovej záruky Dexia bankou Slovensko a. s. Trnava. Obec zároveň podala žiadosť na MVaRR SR o dotáciu vo výške
2.524.000 Sk, k čomu má i prísľub.
OZ sa ďalej zaoberalo prípravou osláv 850. výročia prvej písomnej zmienky o obci Modrová, ktoré obec plánuje
uskutočniť v dňoch 7. a 8. júla 2007, ako i priebežnými podujatiami v priebehu roka. Uvítali by sme akúkoľvek pomoc
zo strany občanov k príprave tohto významného podujatia.
Druhé riadne zasadnutie OZ sa konalo 14.03.2007. Obec splnila podmienky na získanie úveru a dotácie a počíta sa
s odovzdaním staveniska dodávateľovi – firme K + K Piešťany v druhej polovici apríla 2007. V ďalšej časti poslanci
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prejednali a schválili VZN o určení času predaja v obchodných a pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb v
obci Modrová. Toto VZN určuje čas predaja v prevádzkach potravinárskeho charakteru denne do 18.00 h, v sobotu do
12.00 h. V prevádzkach služieb určuje čas poskytovania služieb denne od 06.00-22.00 h, v sobotu od 06.00-18.00 h a čas
predaja v pohostinských prevádzkach denne od 10.00- 22.00 h.
Pre všetkých 11 obcí Mikroregiónu Beckov – Zelená voda – Bezovec v súčasnosti Trenčianska regionálna a rozvojová
agentúra spracováva Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Po spracovaní predloženého návrhu zvoláme zhromaždenie
občanov na jeho verejné pripomienkovanie.
Vzhľadom na rozbiehajúce sa nové programovacie obdobie OZ poverilo starostu obce hľadať možnosti využitia
eurofondov na tieto aktivity: zateplenie budovy MŠ, kanalizácia obce, revitalizácia budovy KD, rekonštrukcia verejného
osvetlenia. Svojím uznesením OZ neschválilo predaj obecných pozemkov parc. č. 139 a 140 (časť obce pri vjazde do
Dolín).

Bývanie – základná podmienka života jednotlivca i spoločnosti. Tento existenčný problém sa týka každého, zvlášť
mladej rodiny. Územný plán obce počíta s možnosťou stavebných pozemkov, avšak všetky určené parcely sú
v súkromnom vlastníctve. Už niekoľko desaťročí sú nehybné, nepredajné, a tak možností na individuálnu výstavbu
rodinných domov je minimum. I obec sa snažila odkúpiť niektoré pozemky, avšak bezvýsledne. Výsledkom je sústavný
pokles obyvateľov, hlavne mladých rodín. V súčasnosti má obec 494 obyvateľov a už čoskoro dve mladé rodiny – spolu
sedem obyvateľov odídu. Tento problém trápi i obecné zastupiteľstvo, a preto prijalo uznesenie o výstavbe nájomného bytu
so šiestimi dvojizbovými a dvoma jednoizbovými bytmi. Jedinou vhodnou a voľnou obecnou parcelou je parcela č.172 –
dvor MŠ. Po príprave projektovej dokumentácie a všetkých príloh k žiadostiam je možné už v krátkej dobe pristúpiť
k výstavbe. Bytový dom s technickou vybavenosťou má na prízemí tri dvojizbové byty s výmerou 57.8m2, 65.8m2, 65.8m2
a jeden jednoizbový byt – 40.8m2 a na prvom poschodí jeden jednoizbový – 40.8m2 a tri dvojizbové 65.65m2, 79.5m2,
57.8m2. Predpokladaná výška nájomného bude 59 Sk/m2 , ktoré po uzavretí zmluvy až do výšky 12 mesiacov sa platí
vopred. Obec i touto cestou ponúka záujemcom – nájomcom možnosť prenájmu bytu.
Žiadosti i bližšie informácie a nahliadnutie do projektovej dokumentácie je možné na OcÚ v úradných hodinách.

„Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia...“ spieva sa v jednej známej piesni. To sme si uvedomili aj my v Modrovej, keď
sme sa rozhodli na podnet a za podpory vdp. farára Pavla Hladíka, usporiadať prvý Fašiangový farský ples.

3

Treba podotknúť, že nie hneď a všetkým sa táto myšlienka zapáčila rovnako. Mnohé z nás si vypočuli podpichovačné
poznámky typu: „Čo to kto kedy videl, aby bola farská muzika?! A aj program? Aj kroje? Aj decká tam pôjdu?! No,
toto!!!“
Po niekoľkých týždňoch odstupu máme ďalšiu skúsenosť. Keď ide o správnu vec a vieme prosiť a modliť sa, Pán Boh
určite požehná našu námahu.
Vďaka horlivosti a vytrvalosti hlavných organizátorov, menovite manželov Zvarových, Vaňovičových s ich rodinami,
pani Jarky Koščovej, Soni Struhárikovej, Janky Božikovej, Ivetky Kobelárovej, Mariána Domina, Kataríny Kováčovej,
Miroslava Vrbenského a mnohých ďalších, bol ples zvládnutý na výbornú. Pochvalu si zaslúžia hudobníci z Topoľčian
/hudobná skupina Tempo/, sponzori, ktorí prispeli do tomboly, ako aj narýchlo zohratý spevokol pod vedením pani Pavly
Dominovej. Tu treba poďakovať za kolegiálnu výpomoc speváčok z Lúky pani Hely Ištokovej, Janky Kučerákovej, Alenky
Bednárovej a pána Ota Horňáka. Spevokol sprevádzal na harmonike pán Oto Horňák ml. Ples otvoril a privítal prítomných
pán farár Pavol Hladík. Pán starosta obce predniesol prípitok a po úvodnom tanečnom kole vybehli na tanečný parket
dievčatá a chlapci z tanečného krúžku pri ZŠ v Lúke. Svojim veselým pásmom Fašiangy, Turíce, zostaveným z piesní,
tancov, básní a pranostík si vyslúžili silný potlesk a slová pochvaly. Zábavu obohatila a spestrila tombola, ktorú úspešne
moderoval Marián Lacko ml. so svojou asistentkou Katkou Žikavskou. Slová obdivu a poďakovania si však zaslúžia všetci
slušne a vytrvalo sa baviaci prítomní nielen Modrovej, ale aj zo Starej a Novej Lehoty ako aj z Modrovky. Z farnosti Lúka
a Hrádok bolo účastníkov pomenej. Možno sa ich počet zvýši na budúci rok. Už teraz všetkých srdečne pozývame.
Mgr. Anna Lacková

Okrem tejto fašiangovej udalosti nemožno nespomenúť tradičné fašiangové koncertovanie
dychovej hudby Modrovanka po obci. Takáto tradícia je už viac menej raritou v dnešnej dobe,
preto patrí naše poďakovanie i členom DH za túto aktivitu a zachovávanie ojedinelej tradície.

Zo školskej kroniky
Zápis z roku 1931
Škola v Modrovej jestvuje od nepamäti. V r. 1731 vyhorela obec Modrová aj s farou, v ktorej boli uschované zápisnice
vizitácií, takže tieto jediné doklady prišli nazmar. Isté je, že škola jestvovala už pred rokom 1731, lebo vizitačný zápis z r.
1731 po požiari hovorí o učiteľovi Szendrey Imrichovi. Z týchto zápisov vizitačných doviedame sa mnoho: akej národnosti,
aké vzdelanie, aké príjmy mali učitelia, koľko detí navštevovalo školu, ktorým predmetom sa vyučovalo, o trvaní školského
roku a pod. Nie je zmienky, kedy sa stavala terajšia škola. Jeden z najstarších obyvateľov, pán Dzurka /nar. 5.5.1850/
odhaduje starie pôvodnej budovy na 150 rokov /chodil už do nej jeho ded/. Ale zdá sa, že bola budova vystavená už po r.
1731, lebo žiadny z vizitačných protokolov až do r. 1861 sa o budove nezmieňuje. Až práve tento zápis hovorí, že školská
izba je tmavá, škola slamou krytá atď. Vtedy sa učilo od novembra do mája. Pán Dzurka školskú budovu v popísanom
stave pamätá, pomaly sa rozširovala, až snáď v r. 1886 nabyla terajšej tvárnosti.
Škola bola zariadená medzi iným tiež, aby čelila maďarizácii. Učiteľmi boli aj niektorí Česi. Vyučovalo sa slovensky,
ale koniec koncov i tu sa začalo vyučovať maďarsky. Ba na ulici sa nesmelo hovoriť slovensky. Až zasa po prevratu boli
v nej slyšené slovenské slová. Teraz žije v obci 370 obyvateľov. Svetová válka si vyžiadala 10 obetí, doba prevratu 6.
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v obci je poštový úrad, četnická stanica v Modrovke je pripojená telefónom na Moravany. V oboch obciach je sbor
dobrovoľných hasičov.
Kuriózum obce Modrová je 110 ročná cigáňka Kramarovičová nar. 5.3.1821 v Brunovciach. Starostom obce je Ján
Majko, správu cirkevnú riadi D.P. farár Rudolf Rummel, učiteľom a veliteľom hasičského sboru Bohumír Švec, poštový
úrad zastáva slč. Alžbeta Szárayová, veliteľom četnickej stanice v Modrovke pán Jaroslav Vlk.
Správa rím. kat. ľudovej školy v Modrovej školskému inšpektorátu z 25.11.1934
Obec Modrová je rozložená v hlbokom údolí hôr Inoveckých je od Nového Mesta n. V. asi 20 km vzdialená. Obcou
vedie hradská z Modrovky do Starej Lehoty. V obci je rím. kat. farský úrad, farárom je DP Rudolf Rummel, ktorý je
predsedom r. k. školskej stolice a kultúrnym pracovníkom. Obec patrí k notariátu v Hrádku n./V., ktorého vedúcim notárom
je pán. J. Gáspári. Zamestnaním sú obyvatelia len roľníci okrem jedného obchodníka, mlynára a stolára. Jediným spolkom
v r. 1931 založeným je dobr. Hasičský sbor, ktorý okrem iných podnikov vzal si na úkol založiť divadelný odbor. Miestna
osvetová komisia spolu s Rod. Sdružením poriada oslavy, besiedky a prednášky v školskej budove, nakoľko niet
kultúrneho domu. Tamtiež sa odbavujú príp. aj divadlá, ktoré hrajú ochotníci z okolia. Niektoré prednášky a oslavy
odbavujú sa aj v hostinci p. Henrika Lehutu, ktorý osvetovú činnosť všemožne podporuje. Ďalším podporovateľom
kultúrnych podnikov je aj četnická stanica v Modrovke, ktorej členovia každého kultúrneho podniku sa zúčastňujú.
Obvodným lekárom je pán dr. A. Brežný, lekár v Piešťanoch. Školská budova sa každoročne dva razy opravuje a náklad na
tieto opravy pohybuje sa medzi 200 – 400 Kč. Nakoľko šk. budova nepostačuje, má byť postavená školská budova nová.
S novostavbou má sa započať na jar 1935. Nakoľko škola je preplnená a jedna učiteľská sila prácou v škole preťažená,
doporučuje sa, aby s rozšírením a novostavbou bolo čím skôr započaté.
Prehľad šk. rokov a počtu žiakov
ROK

POČET TRIED

POČET DETÍ

UČITEĽ

1922/23

1

73

Karol Muška

1923/24

1

72

Eduard Malik, výp. uč.

1924/25

1

74

-

1925/26

1

74

Vojtech Danko, výp. uč.

1926/27

1

68

František Skalník

1927/28

1

86

-

1928/29

1

94

-

1929/30

1 (2. odd.)

108

-

1930/31

1 (2. odd.)

104

Bohumír Švec

1931/32

1 (2. odd.)

120

-

1932/33

1 (2. odd.)

130

-

1933/34

1 (2. odd.)

127

-

1934/35

1 (2. odd.)

126

-
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Psychika (mladého) futbalistu, alebo Modrová do toho!
Určite odkedy je futbal futbalom a existuje ako taký, je nerozlučne spojený s fanúšikmi. Ťažko si predstaviť tím, ktorý
by nemal svojich fanúšikov. Kvalita a úroveň tímu sa teda rozhodne hodnotí aj úrovňou fanúšikov. Je pochopiteľné a úplne
prirodzené ak fanúšik nesúhlasí so všetkými verdiktami a rozhodnutiami rozhodcu. Takisto za pochopiteľné považujeme
to, že fanúšik nie je vždy rovnako spokojný s hrou svojho mužstva. Veľký a podstatný rozdiel je však v tom, ako dáme
najavo a do akej miery sme sa o slabší výkon mužstva pričinili my – fanúšikovia.
Futbal je obrovský fenomén, hrá sa prakticky celosvetovo na rôznych úrovniach. Hrá sa nielen profesionálne
v najväčších a najkrajších svetových mestách, ale aj na amatérskej úrovni v maličkých obciach – tak ako už takmer 60
rokov aj u nás v Modrovej. Úroveň klubu je, dovolím si tvrdiť, priamo závislá na úrovni fanúšikov. Sám, keďže som
veľkým fanúšikom futbalu, som mal tú česť pozrieť si futbal na rôznych úrovniach na vlastné oči a byť aj takpovediac
kvapkou v mori obrovského davu fanúšikov. Ak sa človek nachádza napr. v tridsaťtisícovom „kotle“, hrá sa kvalifikácia
o postup na ME, za lístok zaplatil zrovna nie najmenšiu čiastku, navyše veľa reprezentantov hrá v najlepších svetových
kluboch a zarábajú rozprávkové peniaze, je pochopiteľné, že má fanúšik nárok vidieť futbal a ak hrá mužstvo zle a slabo je
podrobené tvrdej kritike, nielen v masmédiách, ale už počas zápasu v reakciách, názoroch a myšlienkach fanúšikov.
Už niekoľko rokov mám však pocit, že niektorí naši modrovskí fanúšikovia akoby si neuvedomovali, koho
povzbudzujú. Akoby zabudli na to, že pred nimi nebehajú profesionáli a miliónové hviezdy, ale chalani, ktorí hrajú futbal
z pasie, zo záujmu a hrajú ho hlavne preto, aby sa neustále zdokonaľovali a učili novému. Treba si uvedomiť, že takíto
hráči potrebujú byť predovšetkým ocenení a pochválení nielen zo strany trénera, ale aj fanúšika, pretože dobre vedia, že
hrajú nielen pre seba, ale aj pre ľudí. Ako som spomínal, úroveň mužstva priamo stúpa, či klesá spolu s úrovňou
priaznivcov. Nechajme preto kritiku našich dorastencov /a nielen ich/ na trénera, a my ich počas zápasu radšej podporujme,
hecujme a pochváľme. Práve teraz tu totižto máme po dlhej dobe školeného trénera, ktorý dlhodobo systematicky
a cieľavedome so svojím družstvom pracuje. /Dovoľ Peťo aj mne pogratulovať k cene fair play/. Hanlivé pokriky, prípadne
urážky ešte neprospeli a nezlepšili výkon u žiadneho futbalistu, práve naopak. V tomto adolescentnom veku je psychika
človeka, športovca zvlášť veľmi citlivá a tak ako pochvala aj urážka sa priamo dotýka osobnosti futbalistu a priamo sa teda
odráža na jeho výkone.
Chalanom zase prajem, aby si uvedomili, že fanúšik má právo na kritiku a sami robili maximum preto, aby z jeho úst
mohli počuť iba pochvalu.
Cena fair play Ivana Chodáka
Od roku 1995 ju každoročne udeľuje Slovenský futbalový zväz. Inak tomu nebolo ani 9.2. tohto roku na slávnostnom
galavečere v Dolnom Kubíne. Medzi laureátmi 13. ročníka ceny fair play Ivana Chodáka, boli tento rok nielen bývalí
futbaloví reprezentanti Marek Ujlaky, či Ján Čapkovič ale aj tréner nášho dorastu Peter Hesko. Dôvod? Do konca
majstrovského stretnutia II. triedy medzi OŠK Lubina a našimi dorastencami zostávali tri minúty. Po tvrdom súboji so
súperovým brankárom zapadol nášmu hráčovi Dominikovi Kramarovičovi jazyk a zostal nehybne ležať na zemi. „Dominik
sa pri súboji v šestnástke zrazil s brankárom, ktorý ho kolenom trafil do tváre. Hoci mal môj zverenec ústa plné krvi,
rozhodca hru neprerušil. Napriek tomu som vbehol do ihriska ratovať nášho hráča. Videl som, že má zapadnutý jazyk,
ihneď som sa mu ho snažil vytiahnuť. Podarilo sa.“ Dominikovi bude tento súboj ešte dlho pripomínať pamiatka po
trinástich stehoch na perách. Peter svojim rýchlym bezprostredným zákrokom zachránil Dominikovi život ! Túto udalosť si
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preto nebude pripomínať len v spomienkach, ale aj pri pohľade na nádhernú krištáľovú plaketu ktorú za svoj hrdinský čin
dostal z rúk prezidenta SFZ Františka Laurinca.
Tým, ktorí svojimi činmi prispeli k propagácii futbalu a pochopili význam slova fair play, ale hlavne tým, ktorí svojou
rozhodnosťou a odvahou pomohli zachrániť ľudský život patrí náš obdiv a uznanie!
BLAHOŽELÁME, PETER !!!
Dorast - II. trieda Juh
2006/07
Mužstvo

Z

V

R

P

B

1

Kálnica

13

12

1

0

86

8

37

2

Považany

13

11

0

2

54

27

33

3

Dolné Srnie

13

9

1

3

32

25

28

4

Bošáca

13

8

0

5

37

26

24

5

Hôrka nad Váhom

13

8

0

5

37

27

24

6

Lubina

13

6

2

5

32

30

20

7

Trenčianske Bohuslavice

13

5

1

7

26

34

16

8

Krajné

13

4

3

6

36

26

15

9

Bzince pod Javorinou

13

4

2

7

25

37

14

10 Kostolné

12

3

2

7

19

30

11

11 Horná Streda

13

3

1

9

22

49

10

12 Brunovce

13

2

1

10

15

63

7

13 Lúka

13

1

2

10

17

56
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2006/07 Výsledky - jeseň
Dátum

Čas

Kolo

Domáci

Hostia

06. 08. 2006

---

1

Krajné

1

3

Hôrka nad Váhom

13. 08. 2006

---

2

Lubina

3

2

Hôrka nad Váhom

20. 08. 2006

---

3

Hôrka nad Váhom

3

1

Kostolné

27. 08. 2006

---

4

Lúka

2

4

Hôrka nad Váhom

03. 09. 2006

---

5

Hôrka nad Váhom

3

1

Bošáca

10. 09. 2006

---

6

Kálnica

4

1

Hôrka nad Váhom

17. 09. 2006

---

7

Hôrka nad Váhom

5

2

Dolné Srnie

24. 09. 2006

---

8

Horná Streda

1

5

Hôrka nad Váhom

01. 10. 2006

---

9

Hôrka nad Váhom

4

2

Bzince pod Javorinou

08. 10. 2006

---

10

Brunovce

2

1

Hôrka nad Váhom

15. 10. 2006

---

11

Hôrka nad Váhom

2

6

Považany

7

22. 10. 2006

---
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Trenčianske Bohuslavice

2

1

Hôrka nad Váhom

05. 11. 2006

---
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Hôrka nad Váhom

3
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Krajné

športovú rubriku pripravil Mgr. Marián Lacko ml.

Tak ako rastie naša spotreba, pribúda i množstvo odpadu a problémov, čo s ním. V roku 2006 sme z našej obce vyviezli
celkovo 91,63, ton z toho 70,01 ton zmesového odpadu na skládku do Novej Vsi nad Váhom , papiera 2,34 tony žiakmi ZŠ
Lúka, plastov 1,65 t, skla 2,63 t a veľkoobjemového odpadu 15 t.. Celkovo sme vyviezli prostredníctvom Združenia pre
separovaný zber Javorina – Bezovec 2492 smeťových nádob (= žetónov, z toho z obce 1825, z rekreačnej oblasti 435
a z hotela Horec 232). Celkové výdavky za rok 2006 boli nasledovné: vývoz domového odpadu – 116 645 Sk; vývoz
separovaného odpadu – 33 966 Sk; prevádzkový príspevok TEEP – 2360 Sk; nákup smeťových nádob – 13685 Sk;
poplatok za uloženie odpadu – 67 472 Sk; príspevok na nové vozidlo – 9860 Sk; ostatné osobné náklady – 4637 Sk;
celkové výdavky – 248 625 Sk. Priemerné náklady na jedného obyvateľa – 502 Sk, na jeden žetón 97,76 Sk. Celkovo
výdavky prekračujú príjmy, ktoré činili 186 162 Sk..
Každý z nás má možnosť a povinnosť dôsledne triediť odpad a ekologicky ho likvidovať. Pre separovaný zber plastov
pripomíname potrebu splošťovania fliaš a obalov a oddeľovanie vrchnáčikov. Vrchnáčiky môžete zbierať aj samostatne
a odložiť v prízemí budovy obecného úradu do pripravenej nádoby. Takto oddelené vrchnáčiky sa recyklujú na výrobu
plastových súčiastok do áut.
Od januára 2006 sa nám ďalej zvýšili náklady na likvidáciu odpadu, pretože veľkoobjemové kontajnery už nemôžeme
vyvážať na skládku do Novej Vsi n/V., ale až na skládku do Bojnej. V 16. týždni pripravujeme vývoz nebezpečného
odpadu firmou BONAT. Do 16. apríla si pripravte elektronický odpad a to: rádia, televízory, počítačové komponenty
(monitory, klávesnice, tlačiarne ...), chladničky, mrazničky, pračky, vysávače a iné domáce elektrospotrebiče. Do zberu je
možné doniesť i autobatérie. Tieto druhy nebezpečného odpadu nevyhadzujte do kontajnerov! Iné druhy nebezpečného
odpadu táto firma neodváža. Presný termín vývozu Vám oznámime miestnym rozhlasom.
Ďakujeme občanom, ktorí pravidelne a dôsledne separujú a likvidujú domový odpad, čo je vidno i na bezprostrednom
okolí ich rodinných domov a priľahlých častí obce. Žiaľ, naďalej je medzi nami občanov, ktorých cit pre poriadok, čistotu
a zeleň sa otupil a znepríjemňujú život nielen sebe, ale i ostatným.
Pripájame nový kalendár zberu na obdobie apríl – september 2007. Všimnite si, že okrem pravidelných vývozných dní
(štvrtok) sa v kalendári pre našu obec vyskytuje aj piatok, ako vývozný deň.
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T V Í Ť R A Z OMK
I F Ý I A N AD O R
C A A TM E TA L A
O D K U A S K L U B AVIV, BOBOR, CIVILKA, DELIČKA, DUMAL,
P L K L L Č A U D O FAUL, KLIKA, KLUB, KRAB, LALA, LIZKAL,
L A K Z I L A P O B METAL, MUKA, NAČATÝ, OBMENA, PLNILO,
NMM L A V J N E O
I U E E I M I ÚDR
L D RVY K ECA L
O B M E N A AO S Ť

POCIT, RAMALI, REPA, RIAD, VYKECAL
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