Vážení čtenáři,

Jakábylaminuláléta?

dostává se Vám do rukou publikace vydaná u příležitos 60. výročí od zahájení

KdyžjeēlovĢkušedesát,zaēínámysletnadƽchod.Školajenatomtrochujinak.Tanemƽže

výuky základní školy v současné budově. Ač zmínky o vzniku školy sahají až do

mysletnadƽchod,ikdyžjejíšedesát.MusístálehledĢtdopƎedu,stálesevylepšovat,stálese

roku 1935, postavení a otevření současné budovy bylo důležitým milníkem obce.

snažitdátdĢtemtonejlepší.AlesēlovĢkemmáspoleēné,žesevšedesátimátakébilancovat

Výuka v nově zbudovaných pavilonech začala ve školním roce 1961 – 62. Během

aohlédnoutsenadobyminulé.Dovoltemi,abychjakojedenzvĢkemislužebnĢnejstarších

těchto let došlo k různým proměnám školy ovlivňované faktory vnějšími, jako

seohlédl.

byla poli cká situace v zemi, vedení Města Nová Role, počet obyvatel, tak faktory

ZaēítsemáodAdama.Taktedy:

vnitřními. A mezi vnitřní hybatele a základ dění ve škole vždy patřili a patří peda-

NováRolebylanapoēátkuminuléhostoletímalouvesnicí, vekterébylapƎevahanĢmecky

gogové a žáci. O tom, jak ovlivňuje učitel svým přístupem nahlížení na svět a sebe

mluvících obyvatel. Ani ēeská škola tu nebyla. Po 1. svĢt. válce se tady postupnĢ zvyšoval

samého, by mohl vyprávět asi každý z nás, protože v rolích žáků jsme byli všichni.

poēetechƽ,atakvzniklavedlenĢmeckéiēeskáškola.Tobylovroce1935.BĢhem2.svĢt.

Citát J.A. Komenského, jehož významné výročí narození si letos též připomínáme,

válkybyliešivyhnáni.eskévyuēováníbyloznovuobnovenovroce1945,NováRolebyla

vys huje smysl školy znamenitě: „Cílem vzdělání a moudros je, aby člověk viděl

aletakmalá,žezdebylapouzemálotƎídníškola.StaršídĢtimuselyjezditdoStaréRolenebo

před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost,

Nejdku.

znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

Když bylo pƎed rokem 1960 rozhodnuto o výstavbĢ velké porcelánky a také další továrny

Všem, kteří se podíleli a podílejí ve škole na nalezení jasné cesty života, přeji hodně

vokolíserozšiƎovaly,zaēalavNovéRolivýstavbabytƽavšeho,costímsouviselo–obchody,

sil a moudros do dalších let.

zdrav. stƎedisko, kult. dƽm, a také škola. Když v ní bylo vroce 1961 zahájeno vyuēování,

A Vás, milí čtenáři, zvu na malou ochutnávku z průběhu let Základní školy Nová

nastoupilo 658 žákƽ ve dvaceti tƎídách a 32 uēitelƽ. Vrchol pƎišel již po šesti letech, škola

Role.

mĢla1045žákƽv32tƎídácha48uēitelƽ.

Mgr. Ester Nováková
ředitelka školy

Také vybavení školy se mĢnilo. Prvních tƎicet let byla hlavní pomƽckou ēerná tabule a bílá

Na dobrých školních i mimoškolních výsledcích se podílelo mĢsto i podniky vNové Roli i

kƎída.Vrcholemtechnikybylašestnáctimilimetrovápromítaēkanakrátkéfilmy.PƎitĢlocviku

okolí, které pomáhaly škole tam, kde její síly nestaēily. Hlavní však byli vždy zamĢstnanci

atréninkubasketbalujsmemĢlinadvacetdĢtíjedenmíē.Ažporoce1990seobjevilyprvní

školy.VĢtšinajichvždyckypracovalaveprospĢchdĢtí.Potvrdilatoislovazinspekēnízprávy:

kalkulaēky, PC a další technické vymoženosti a pomƽcky. Jedna výjimka však existovala.

„Ve škole panuje pƎátelská atmosféra mezi dospĢlými a hlavnĢ mezi dospĢlými a dĢtmi a

Kolega PelnáƎ vymyslel, vlastníma rukama vybudoval a neustále vylepšoval uēebnu fyziky,

projevujesetoivdobrýchpracovníchvýsledcích“.Pravda,našlyseivýjimky,aletakovílidé

kterou nám závidĢla celá republika. (Pan PelnáƎ byl ocenĢn titulem „Vzorný uēitel“). Na

sami rychle odešli. Naopak, je lepší pƎíklad dobrého vztahu, než když se zbývalé žákynĢ

prohlídkuuēebnyajejíhovybavenísejezdilidívatihostézezahraniēí.Všichniseshodovali,

stane na stejné škole ēlenka pedagogického sboru? To jsou J.Kliková, S.Vavrochová,

žeuēebnapƎedbĢhladobu.

M.ViceníkováneboM.Šímová.

Nejen vyuēováním žije škola. Naše dĢti jezdily na letní tábor do Svojšína, pamĢtníkƽm se

CoƎícizávĢrem?Snadsemnoubudetesouhlasit,žezaprácivuplynulýchšedesátiletechse

urēitĢvybavínázevRadar.Velkolepébylytakénašesportovníikulturníolympiády.

novorolskáškolanemusístydĢt.AtakužzbývájenpopƎátdodalšíchlethodnĢúspĢchƽve
školníimimoškolnípráci,conejvícespokojenýchdĢtí,uēitelƽiostatníchzamĢstnancƽataké
rodiēƽ.












Mgr.StanislavPrƽša
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ÚspĢchyjsmemĢlivesportovníchhráchdĢtínaokresníakrajskéúrovni,zvláštĢvkopané,


atleticeabasketbalu.





Vzpomínky2005Ͳ2012

MiláZákladníškolovNovéRoli!

Dovolmi,abychupƎíležitostiTvých60.narozeninvylovilzesvýchvzpomínekpárudálostíz





let,kdyjsemmĢlmožnostbýtTvýmstatutárnímzástupcem.JednáseopamĢtineformální,
subjektivní,jakjsemjevidĢljá.Všeostatní,kdosevtétodobĢnaškoleuēilajak,kdozde

DĢti pravidelnĢ vystupovaly na všech úrovních Spartakiád od místních až po celostátní.

pƽsobiljakopedagog,jakábylaorganizacevýukyatd.,jeuloženovarchivuškolyvtƎídních

Užiteēná byla rekreacedĢtí ve školách vpƎírodĢ, i když i tam probíhalo vyuēování, ale dĢti

knihách,vevýroēníchzpráváchazápisechzpedagogickýchrad.VpodstatĢjdetedyonĢkolik

poznalydalšíkoutynašízemĢ.

akcí,kterémĢlyvelkývlivnaTvƽjživotadĢníkolemTebe.

První vzpomínka pƎilétla ihned a je spojena s rokem 2007, kdy vše vyvrcholilo. Ptáš se co?

tabulemi. Takže to máš do všech tƎídlavice, židle, katedry, skƎínĢ vĢtší i menší, poliēky,

JednoducháodpovĢěvpodobĢtƎípísmenͲŠVP.SlovyŠKOLNÍVZD LÁVACÍPROGRAM.Ptáš

obrázkyiobrazy,nástĢnky,mapy,výukovéplakáty,dokabinetƽpomƽcky,pƎístroje,nástroje,

seco?JednoducháodpovĢě,alevelmisložitácestakvýsledku.VšichnikantoƎisetotižmuseli

uēebnice, sešity, chemikálie, kádinky, zkumavky, sestavy na destilaci, kondenzaci, filtraci,

podílet na vytváƎení osnov pro vzdĢlávání našich žákƽ. Práce trvala dva roky a nikdo si

oxidaci, redukci, do poēítaēových uēeben monitory, klávesnice, poēítaēe, myši, kabely, do

nedovedepƎedstavit,kolikúsilímuselivšichnivynaložit,abyseod1.9.2007zaēaližáciuēit

kanceláƎísekretáƎkuaúēetní(tysetedypƎestĢhovalydefinitivnĢzjídelny).PomĢsíciapƽl

podle Tvých not. Hodiny školení, studia, práce na poēítaēích, ētení manuálƽ, vyhlášek a

jsmesivƎíjnukoneēnĢoddechliamohlizaēítnormálnĢfungovattak,jaksemá.

zákonƽ,opisování,pƎepisování,formátování,kontroly,znovaaznova.
Nakonec jsme vše úspĢšnĢ zvládli a vytvoƎili Ti “kuchaƎku” na vzdĢlávání, podle které
vyuēuješsmenšímiivĢtšímizmĢnamiužpatnáctlet.





Druhá vzpomínka vlastnĢ také pƎesahuje do souēasnosti pƎesnĢ patnáct let. Tenkrát jsi
dostala nový kabát. ProdĢlala jsi vnitƎní i vnĢjší plastickou operaci, po níž jsi omládla a
zmodernizovala se tak, že tĢ lidé nepoznávali. OpĢt jednoduše Ǝeēeno, ale složitá cesta k
výsledku. Po jednáních se zƎizovatelem, mĢstem Nová Role, bylo dohodnuto, že první ēást
rekonstrukceprobĢhneoprázdninách2007.AtímzaēalanepƎedstavitelnápráce,pƎinížse


NĢcopodobného,alevmenšímrozsahu,násēekaloještĢodvarokypozdĢji,kdypƎišlana

žáci i uēitelé zmĢnili v mraveneēky a nosili a nosili. Co a kam? Všechno se totiž muselo

Ǝadu fáze zateplení Tvých pavilonƽ A a B a uzavƎení spojovací chodby mezi nimi. VýmĢna

schovat do tĢlocviēny, která jediná nepodstoupila radikální Ǝez. Takže to máš ze všech

okenanováfasádastepelnouizolacíprobĢhlarelativnĢbezvlivunauēebníproces(cožžáci

tƎídlavice, židle, katedry, skƎínĢ vĢtší i menší, poliēky, obrázky i obrazy, nástĢnky, mapy,

pochopitelnĢnelibĢnesli)aodpodzimu2009máš,našemiláškoliēko,podobu,jakouznáme

výukové plakáty, z kabinetƽ pomƽcky, pƎístroje, nástroje, uēebnice, sešity, chemikálie,

idnes.

kádinky,zkumavky,sestavynadestilaci,kondenzaci,filtraci,oxidaci,redukci,zpoēítaēových

Tolikzmýchvzpomínek.Jakjsemjižzmínil,pokusiljsemseTipƎipomenoutudálosti,kterése

uēeben monitory, klávesnice, poēítaēe, myši, kabely, z kanceláƎí sekretáƎku a úēetní (ty se

vymykaly bĢžnému školnímu životu a mám je navždy uloženy pouze ve své pamĢti. Vše

tedy pƎestĢhovaly provizornĢ do jídelny a ne do tĢlocviēny). V místnostech zƽstaly zkrátka

ostatníjenapsánovpapírech.

jenholézdi,tabuleaumyvadla.ToceléjsmedĢlalicelýēervenkaždýden.Pakvšemzaēaly



prázdniny (nutno podotknout, že mnĢ tedy pracovní, ale alespoŸ jsem vidĢl v pƎímém

AƛseTinadáledaƎí!

pƎenosu Tvou promĢnu). Po nich nastal opaēný proces vynášení všeho zpĢt do tƎíd, které
byly vymalované, s novými svĢtly, umyvadly, rozhlasem, elektrorozvody a natƎenými


Bc.RadekVeselý
Ǝeditel2005Ͳ2012

Dobanedávná
Mé ohlédnutí za uplynulými roky zdaleka nezahrnuje tolik let, jako vzpomínky mých
pƎedchƽdcƽ. Vroce 2017 jsem navazovala na ētyƎleté pƽsobení paní Ǝeditelky Mgr. Jany
ZelenéapƽlroēníprácizastupujícíhoƎediteleškolyMgr.MiroslavaStarého.
VnásledujícímgrafujsouvidĢtpoētyžákƽvposlednímdesetiletí.Dopoētužákƽ1045zroku
1967 máme nyní daleko, (vdƽsledku takového poētu žákƽ probíhalo vyuēování ve dvou
smĢnách),aletĢšínás,žedocházíkpostupnémunárƽstužákƽ.


Ve škole realizujeme inkluzivní vzdĢlávání zamĢƎené na dĢti se speciálnĢ vzdĢlávacími

Poētyžákƽ2011Ͳ 2021
400

potƎebami. Stím souviselo zavádĢní rƽzných podpƽrných opatƎení, mezi které patƎily

300

pƎedmĢty speciální pedagogické péēe, pedagogické intervence ēi nákup pomƽcek pro

200

zlepšeníkoncentraceapamĢti.Díkyēerpánídotacezešablonpracujeveškolenaēásteēný

100

úvazekispeciálnípedagožka.
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Po desítkách let používání papírových žákovských knížek a tƎídnic došlo kjejich náhradĢ
elektronickouformouvsystémuBakaláƎi.DíkyspoluprácisezƎizovatelemnapomohlarozvoji
používáníITtechnologiítéžnovámultimediálníajazykovátƎídana2.stupni,vybavenívšech
kmenovýchtƎídinteraktivnímitabulemiaparalelníchtƎídtablety.VýukaangliētinybylanovĢ
zavedenajižod1.tƎídy.MezinovépƎedmĢtypatƎíietickávýchova,kterádáváprostorpro
utváƎeníživotníchpostojƽahodnot.


NovĢvymalovanéavybavenéchodbynabízíēasnaaktivníodpoēinekirelaxaci.

Školasevposledníchletechzapojiladorƽznýchprojektƽ.PatƎímezinĢnapƎíklad:

Implementace Krajského akēního plánu 1 vKarlovarském kraji projekt inženýr Junior

Pokusné ovĢƎování VzdĢlávací programy pamĢƛových institucí – projekt, který umožŸoval

umožŸuježákƽm8.tƎídvyzkoušetnaSPŠOstrovrƽznétechnickéworkshopy:

realizovatzážitkovoupedagogikuanavštívitrƽznázajímavámístanašírepubliky:

eskoͲnĢmecký projekt Dreierpack, do kterého je kromĢ naší školy zapojena ZŠ Toužim a
základníškolazBreitenbrunnu.


Implementace Krajského akēního plánu 1 vKarlovarském kraji Technická angliētina, kdy se
žáci9.tƎídmohouúēastnitkurzutechnickéangliētinynaStƎednílogistickéškolevDalovicích.
Souēástíprojektujsouirƽznéexkurze.
Díky aktivnímu pƎístupu uēitelƽ mohou žáci zažít rƽzné školní akce, exkurze, výlety, školy
vpƎírodĢ,akademienebopƎespávaēky.

Zápisy do 1. tƎíd probíhají formou hry – putování mĢsteēkem Školákov:

DevĢt let uplyne jako voda a zprvŸáēkƽ se stanou deváƛáci, se kterými probíhá slavnostní
rozlouēenívKulturnímdomĢvNovéRoli:

Dva školní roky ovlivnila pandemie CoviduͲ19, kdy nejen výuka, ale i pedagogické porady

ŠkolnístravováníprobíháveškolníjídelnĢ,kterájenovĢvybavenásedacímisestavami.

probíhalyonline:

Zdƽvodu vyššího zájmu o školní družinu byla navýšena její kapacita na 120 žákƽ. Ve 4
oddĢleních pod vedením milých paní vychovatelek probíhá zájmové vzdĢlávání žákƽ.

Výborná spolupráce sDDM a MĢstskou knihovnou umožŸuje rozšíƎit nabídku vzdĢlávacích

VyrábĢní, soutĢžení ēi hraní vytváƎí ze školní družiny místo, kam se dĢti tĢší. TémĢƎ za

programƽ a soutĢží, jako je napƎíklad pasování prvŸáēkƽ na ētenáƎe ēi úēast vsoutĢži

každého poēasí jsou alespoŸ na chvíli venku, kde mohou též využívat nové herní prvky na

Nekoktám,ētu:

zahradĢ.

VsouēasnostivytváƎízázemíprožákytitopedagogiētíinepedagogiētípracovníci:
DenotevƎenýchdveƎíspoluseZahradníslavnostídáváprostorprosetkánísrodiēiapƎáteli
školy:

ANDREOVSKÁE.

FOŠUMOVÁB.

KAISEROVÁL.

LÉBLOVÁB.

AnazávĢrještĢjednoohlédnutí–fotoz50.výroēíškolyazesetkáníkeDniuēitelƽnajaƎe

BABEJOVÁB.

FRANCISKOVÁJ.

KARASOVÁJ.

LÉDLV.

2022:

BALÁKF.

FROUZOVÁI.

KARÁSKOVÁJ.

LIDINSKÁD.

BÁRTOVÁO.

FRIDRICHOVÁE.

KARLÍKM.

LIDINSKÝJ.

BA\TIPÁNOVÁB.

FULÍNOVÁJ.

KAŠPARV.

LILLOVÁO.

BAUDYSOVÁM.

GONGOROVÁM.

KAŠPAROVÁJ.

LINDNEROVÁJ.

BECHYGSKÝV.

GUBIOVÁT.

KAŠPAROVÁV.

LINHARTOVÁE.

BENEŠOVÁM.

HANDŠUHOVÁZ.

KAUFNEROVÁJ.

LOKAJÍKOVÁV.

BEZNOSKAJ.

HAMBERGERM.

KEJVALOVÁA.

MACHS.

BOCHENKOVÁ

HAMBERGERK.

KIDALOVÁB.

MACHAKOVÁV.

BOTKOVÁI.

HÁBLOVÁM.

KINDLJ.

MAJOROŠOVÁN.

BOTM.

HARTOVÁJ.

KIPROVJ.

MALÁW.

BÖHMOVÁM.

HAVLÍKOVÁM.

KLESOVÁL.

MALEKOVÁM.

BULÍKF.

HECHTF.

KLIKOVÁJ.

MALÚŠP.

BRpHOVÁB.

HÁJEKZ.

KNOTEKP.

MALÚŠOVÁE.

Mgr.EsterNováková
Ǝeditelkaškoly
Kdovšechnozatomƽže?
BylobyznaēnĢobtížnézjistit,kolikpƎesnĢdĢtínašíškolouprošlo.Pedagogickýchpracovníkƽ
bylozašedesátletvícenež270.

BRÍZGALOVÁE.

HEJNOVÁM.

KOBAUEROVÁM.

MARTINOVSKÁJ.

BULÁKOVÁK.

HLAVÁKOVÁ

KONENÁI.

MAŠEKJ.

BYST\ICKÁI.

HLUBIKOVÁ

KOHOUTOVÁM.

MATURAJ.

CENEFELSOVÁS.

HOFLEROVÁP.

KOPRNICKÁM.

MAXOVÁI.

COUFALOVÁZ.

HOLÝK.

KORANDOVÁE.

MELICHAROVÁA.

CHADIMOVÁE.

HOLEŠOVSKÁM.

KOROUSOVÁJ.

MENZLOVÁD.

CHVOSTOVÁA.

HORÁKOVÁH.

KOTALÍKOVÁI.

METLIKOVÁJ.

APKOVÁE.

HORÁKOVÁV.

KOUDELKOVÁJ.

MIUDOVÁM.

EKALOVÁJ.

HORNÍKOVÁE.

KOUTKOVÁE.

MIHALOVÁA.

ERNÝM.

HORENÁR.

KOZAM.

MLÍKOVÁR.

ERVENÁA.

HRDINOVÁJ.

KOZÁKOVÁM.

MOCJ.

DANIHELKAV.

HRDLIKOVÁJ.

KÖKENYA.

MOCO.

DENKOVÁD.

HRpZAL.

KRÁLOVÁV.

MONUSJ.

DIENELTOVÁV.

HUBÁLKOVÁE.

KRÁSOVÁO.

MONUSOVÁI.

DOBRANSKÁL.

HURDRANOVÁH.

KRAUSOVÁH.

MORAVCOVÁM.

DOLEJŠJ.

CHADIMOVÁE.

KRAJÍKOVÁZ.

MÜHLHEIMOVÁV.

DOLEJŠOVÁW.

CHRISTOVOVÁD.

KROAK.

MÜLLEROVÁA.

DOLEJŠOVÁA.

CHVOSTOVÁA.

KRONIKOVÁA.

MÜLHAUSEROVÁM.

DOMANSKÁJ.

JANDEROVÁM.

KRUPIKOVÁJ.

MUŽÍKOVÁA.

DORUNDOVÁS.

JÁNSKÁD.

KRÜGERP.

NAVRÁTILOVÁL.

DRAŠAROVÁM.

JEDNOROŽCOVÁK.

K\EPINSKÁM.

NEDV DOVÁM.

DUŠKOVÁM.

JENOVÁS.

K\ÍŽENECKÁI.

NEUMANOVÁB.

DVO\ÁKOVÁD.

JELÍNKOVÁJ.

K\ÍŽOVÁJ.

NEUMANOVÁM.

EDROVÁJ.

JEHLÍKOVÁD.

KŠÍROVÁJ.

NOHEJLV.

ZašedesátletsepostupnĢvystƎídalosedmƎeditelƽ:V.Kašpar(1*),J.Kuēera(18),A.Špidra

ELDIRANIM.

JEŽKOVÁT.

KUBEŠOVÁM.

NOVÁI.

ENDLOVÁM.

JIND\ICHOVÁJ.

KUERAJ.

NOVÁKOVÁE.

(10),St.Prƽša(15),R.Veselý(7),Zelená(4),E.Nováková(5).

FOJTÍKOVÁH.

JIRANOVÁJ.

KUEROVÁE.

NOŽIKOVÁD.

FOLTYSOVÁS.

JÍCHAJ.

KUKLOVÁZ.

OBERLOVÁA.

FIALAV.

JÍCHOVÁE.

KURASOVÁJ.

PAGÁOVÁS.

FIALOVÁBAUEROVÁL.

JIRKOVSKÁ

KULDOVÁV.

PÁNÍKOVÁB.

Další Ǝádky budou suchopárné, jako bývá každá statistika, ale nedají se pƎi bilancování

FIALOVÁM.

JOZEFYOVÁS.

KUMPERAM.

PAPAJOVÁM.

FICKERTOVÁW.

KACÁLKOVÁJ.

KUNEŠOVÁE.

PAŠKOVÁJ.

vynechat. Omlouváme se všem držitelƽm titulƽ PaedDr, Mgr, Bc a dalších, že uvádíme jen

FICKOVÁM.

KADEROVÁV.

KV TOGOVÁR.

PALÍKOVÁP.

jména.Vseznamujsouuvedeniinepedagogiētípracovníci.

FILKOVÁB.

KAHLEP.

LANCOVÁK.

PAULOVÁH.

FIXOVÁJ.

KAGÁKOVÁA.

LEBEDOVÁZ.

PECHOVÁJ.

*V.KašparbylƎeditelemmálotƎídníškolyvNRodroku1945,naúplnéZŠbyljenrok.

PEENKOVÁJ.

STARÝM.

VLACHOVÁS.

PELCOVÁJ.

STRACHOGOVÁJ.

VLASÁKJ.

PELNÁ\R.

STREJCOVÁH.

VLEKJ.

PELNÁ\OVÁV.

STROUHALF.

VLKOVÁV.

PEŠEKB.

ST\ELCOVÁO.

VOJT CHOVÁŠ.

PEŠKOVÁA.

STULÍKOVÁN.

VOLFOVÁH.

PICKOVÁM.

SUCHÁB.

VOLÁKOVÁM.

PIŠT KOVÁH.

SVÁTKOVÁJ.

VONDRÁKOVÁJ.

PIŠT KOVÁB.

SVOBODAJ.

VONDRÁKOVÁM.

POKORNÁM.

SINKULOVÁZ.

VYHNALOVÁI.

POLÁKOVÁE.

ŠANTROCHOVÁE.

VYSKOILOVÁA.

POLÁKOVÁJ.

ŠEBÍSTKOVÁM.

VYVIALOVÁH.

POLINSKÝJ.

ŠEDIVÁV.

VROBELOVÁR.

POLÍVKAV.

SEDLÁKOVÁV.

WÁGNEROVÁS.

POVAŽAJOVÁB.

ŠEFFLJ.

WITOWSKIR.

PRAVEKOVÁH.

ŠEFFLOVÁJ.

WÖLFLOVÁG.

PRÁTOVÁA.

ŠILHANOVÁM.

ZAPLETALOVÁA.

PROKOFOVÁV.

ŠITINOVÁM.

ZELENÁJ.

PRpŠAS.

ŠÍMOVÁM.

ZIMOVÁV.

PRpŠOVÁA.

ŠKAPÍKOVÁJ.

ŽÁKOVÁV.

PRpŠOVÁZ.

ŠKARDOVÁR.

ŽIŽKOVÁH.

P\ÍHODOVÁJ.

ŠPIDRAA.

ZUZKOVIOVÁZ.

PTÁNÍKOVÁM.

ŠTEKLOVÁE.

PURDJAKOVÁ

ŠT PNIKOVÁE.

RÁJOVÁA.

ŠT \ÍKOVÁI.

RAJTMAJERT.

ŠT RBOVÁA.

RÁKOŠOVÁJ.

ŠRUTOVÁI.

RITZEROVÁL.

ŠVACHULOVÁR.

ROHÁEKA.

ŠVECOVÁI.

ROJKOVÁM.

TENGLEROVÁA.

ROKOSKÁJ.

TESÁREKV.

ROTOVÁJ.

TESÁRKOVÁB.

ROTTEROVÁC.

TEUCHERTOVÁD.

RUBÁŠOVÁJ.

TICHÁM.

RpŽIKOVÁM.

TICHÁZ.

\EZÁOVÁM.

TÍKALOVÁL.

SALÁTKOVÁP.

TOMANOVÁH.

SAXZ.

TOMŠOVÁH.

SCHROEDLOVÁB.

TOŠOVSKÁS.

SCHROEDLOVÁH.

T\EBOVÁP.

SEQUENSF.

URBANJ.

SINKULOVÁZ.

URBANOVÁV.

SOMMEROVÁM.

VALIŠOVÁE.

SCHLAPÁKOVÁD.

VAGKOVÁJ.

SKÁLOVÁM.

VAVROCHOVÁS.

SCHWARZOVÁD.

VESELÝR.

SLAVÍKOVÁD.

V TROVCOVÁJ.

SMYSLOVÁM.

VESELÁL.

SMÍŠKOVÁM.

VELÍNSKÁM.

STAROŠTÍKOVÁM.

VICENÍKOVÁM.

