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Představení projektu 

Projekt REGION se zaměřuje na další vzdělávání obyvatel žijících v malých obcích v Ústeckém 

a Středočeském kraji.  

 

Hlavní cíle projektu 

Cílem projektu REGION je zvýšení úrovně odborných a obecných kompetencí občanů žijících 

v malých obcích s počtem do dvou tisíc obyvatel v Ústeckém a Středočeském kraji se 

současným důrazem na posílení jejich aktivního přístupu k dalšímu a pokud možno i 

celoživotnímu vzdělávání. Projektový cíl je postupně realizován ve čtyřech klíčových 

aktivitách: 

- Příprava vzdělávacího programu modifikací již realizovaných vzdělávacích témat. Tři 

jsou zaměřeny na zvýšení občanských kompetencí v rámci zásadních změn v novém 

Občanském zákoníku v následujících oblastech:  

- Soukromého práva a ochrany práv spojených s osobností člověka; 

- Dědického a rodinného práva v oblasti závěti, dědické smlouvy, práva a 

povinností dědiců, institutu manželství, otcovství, osvojení a pěstounské péče; 

- Sousedského práva v otázkách mezi občanských vztahů, ochrany majetku, 

nemajetkové újmy, zadostiučinění, nutné obrany a krajní nouze. 

Další tři moduly jsou zvoleny pro posílení odborných a praktických kompetencí či 

dovedností občanů potřebných v běžném životě: 

- Finanční gramotnost, v rovině rodinného rozpočtu, půjček, úvěrů, dluhové 

pasti, exekucí a osobního bankrotu a spotřebitelské gramotnosti v oblasti 

tržního prostředí, cenových praktik a práv spotřebitele; 

- Digitálních technologií, ve vztahu k aktuálním možnostem počítačů, internetu 

a mobilních telefonů; 

- Základů podnikání v modelu „Osoby samostatně výdělečně činné“. 

 

- Propagace vzdělávacího programu: průzkum zájmu cílové skupiny o konkrétní 

semináře a zájmu o jejich organizační zajištění na úrovni obecních úřadů v obcích do 

2 tisíc obyvatel v regionu Mostecka a Rakovnicka. 

 

- Realizace vzdělávacího programu: dle dohodnutého harmonogramu proběhne 120 

cílovou skupinou vybraných seminářů.   

 

- Prezentace projektových aktivit: průběžné informace o projektu budou umístěny na 

veřejně přístupném webovém portále projektu.   

  



 
 

 

Projektový portál 

Projektový portál www.bankovniakademie.cz/region obsahuje informace o projektu 

Region, jsou zde uveřejňovány novinky vč. bulletinů, je zde uveřejněn přehled vyučovaných 

modulů, dále je zde dobrovolná možnost registrace pro osoby které se chtějí zúčastnit 

vzdělávacích modulů a e-learning, kde si zájemci mohou stáhnout texty k jednotlivým 

seminářům a ověřit svoje znalosti v dané problematice testem. 

 

http://www.bankovniakademie.cz/region


 
 

 

Realizační tým projektu 

Jméno Pozice  

Mgr. Martina Mrázková Hlavní manažer projektu 

Ing. Hana Švábová Finanční manažer projektu 

Mgr. Martina Linhartová Odborný řešitel IT výstupů projektu 

Ing. Václav Kohout, CSc., MBA  Regionální garant pro ÚK a SčK 

Mgr. Eva Čermáková Regionální garant pro SčK 

Ing. Petra Škarýdová Regionální garant pro SčK 

PaedDr. Václav Netolický Regionální organizační pracovník pro ÚK 

Ing. Jana Gabrielová Regionální organizační pracovník pro SčK 

Ing. Tomáš Hájek Garant semináře 

Mgr. Anna Nováková Garant semináře 

Ing. Naděžda Petrů Garant semináře 

JUDr. Stanislav Sviták Garant semináře 

Mgr. Dagmar Bartošová Lektor 

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. Lektor 

Ing. Tomáš Hájek  Lektor 

JUDr. Vladimír Horálek  Lektor 

JUDr. Tereza Jonáková  Lektor 

Mgr. Jan Rosenbaum  Lektor 

JUDr. Stanislav Sviták Lektor 

JUDr. Taťána Sommerová  Lektor 

Ing. Denisa Palusková Lektor 

Ing. Naděžda Petrů  Lektor 

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Lektor 

Jindřich Balín Místní koordinátor 

Bc. Luděk Beneš  Místní koordinátor 

Lucie Frajtová  Místní koordinátor 

Ing. Tomáš Hájek Místní koordinátor   

PhDr. Jaroslav Jančík Místní koordinátor 
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Iveta Minaříková  Místní koordinátor 
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Radek Šesták Místní koordinátor 

David Vačilja  Místní koordinátor 

 

  



 
 

 

Novinky v projektu REGION  

Realizace seminářů 

V posledních měsících roku 2014 byla naplánována realizace 34 vzdělávacích seminářů 

celkem v 16 obcích Ústeckého a Středočeského kraje. Skutečnou realizaci, včetně 

pokračování seminářů v obcích uvedených v Bulletinu č. 1, uvádí následující text. 

 

Pokračování seminářů z předchozího Bulletinu č. 1. 

1. Městys Davle 
Vzdělávací modul Termín výuky Lektor Místní 

koordinátor 
Počet 
CS 

3. Sousedské právo, 
ochrana člověka a 
majetku 

15. 11. 2014 JUDr. Stanislav 
Sviták 

Ing. Tomáš Hájek 15 

4. Finanční a 
spotřebitelská gramotnost 

10. 1. 2015 Ing. Tomáš Hájek Ing. Tomáš Hájek  - 

5. Digitální technologie 31. 1. 2015 Ing. Hana 
Hoffmannová  

Ing. Tomáš Hájek  - 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

25. 10. 2014 JUDr. Stanislav 
Sviták 

Ing. Tomáš Hájek  15 

2. Rodinné a dědické 
právo 

13. 12. 2014 JUDr. Taťána 
Sommerová 

Ing. Tomáš Hájek  10 

 

V měsíci listopad – prosinec 2014 zaznamenal nejvyšší účast seminář Občanský zákoník – 

soukromé právo, kterého se zúčastnilo 15 osob. Oblíbenější ze dvou uskutečněných 

seminářů byl seminář 13.12.2014 Rodinné a dědické právo, získal průměrné hodnocení 9,2 a 

jeho lektorem byla JUDr. Taťána Sommerová. 

  



 
 

 

Realizace seminářů v nově zařazených obcích 
 

2. Horní Beřkovice  

 

Zdroj: www.mapy.cz 
 

2.1.   Charakteristika obce 
status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ0423 564851 

kraj (NUTS 3): Ústecký (CZ042) 

okres (NUTS 4): Litoměřice (CZ0423) 

obec s rozšířenou působností: Roudnice nad Labem 

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 5,09 km² 

počet obyvatel: 907 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°21′32″ s. š., 14°20′48″ v. d.  

nadmořská výška: 210 m n. m. 

PSČ: 411 85 

zákl. sídelní jednotky: 1 

části obce: 1 

katastrální území: 1 

adresa obecního úřadu: Podřipská č. evid. 13 
41185 Horní Beřkovice 

starosta / starostka: Zdeněk Antoš  

Oficiální web: http://www.obechorniberkovice.cz 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org a www.czso.cz 

http://www.mapy.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Litom%C4%9B%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Roudnice_nad_Labem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_(%C4%8Cesko)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Horn%C3%AD_Be%C5%99kovice&params=50.358765440458_N_14.346565481392_E_type:city_region:CZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://www.obechorniberkovice.cz/
http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/


 
 

 

2.2. Historie obce 
Obec se nachází 12 km jihovýchodně od Roudnice nad Labem na okraji okresu Litoměřice. 

První písemná zpráva se zachovala z roku 1344, ale podle pověstí se jedná o prastarou 

slovanskou dědinu, založenou v 9. století praotcem Pšovanů jménem Beš, po kterém prý 

dostala jméno Beškovice. Takto se jmenovala až do konce 16. století, kdy se začala psát 

Hoření, později Horní Beřkovice. Neoddělitelnou součástí obce je zdejší psychiatrická 

nemocnice, která se nachází v barokní zámecké budově a v přilehlých pavilonech. Tento 

zámek byl vybudován v letech 1738 - 1756 hrabětem Adamem Františkem Hartigem. 

Poslední majitel, velkostatkář Josef Černý, prodal zámek v r. 1889 Zemskému úřadu země 

Čechy, který je v něm r. 1890 zřídil Zemský ústav pro choromyslné. Jeho součástí je rozsáhlý 

park, který byl na počátku 19. století upraven v anglickém stylu. 

Další dominantou obce je budova základní školy, postavená v roce 1912. V současné době do 

ní kromě místních dětí dojíždějí žáci z Ctiněvse, Černoučku, Kostomlat pod Řípem a Libkovic 

pod Řípem od 1. do 9. třídy. 

Jednou z nejvýznamnějších osobností, která se v Horních Beřkovicích narodila, je Klementina 

Kalašová (nar. 9. 9. 1850). Tato, ve své době velmi slavná operní pěvkyně byla žačkou 

Bedřicha Smetany. Později se stala členkou carské opery Petrohradě, královské opery v 

Londýně a čestným členem divadla v Parmě, kde jako přítelkyně G.Verdiho byla nejlepší 

interpretkou stěžejních rolí oper. 

V současné době má obec 938 trvale hlášených obyvatel. K rozkvětu obce a zlepšení 

životního prostředí přispělo vybudování plynofikace a kanalizace, včetně čistírny odpadních 

vod. Vzhledem ke klidnému prostředí a snadné dosažitelnosti z hlavního města se obec stává 

vyhledávaným místem chalupářů. 

 

2.3. Realizované semináře v obci Horní Beřkovice 

Vzdělávací modul Termín 
výuky 

Místo výuky Lektor Místní 
koordinátor 

Počet 
účastníků  
CS 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

14.11.2014 Horní 
Beřkovice 

Ing. Tomáš 
Hájek 

Vačilja David  14 

5. Digitální technologie 16.1.2015 Horní 
Beřkovice  

Ing. Hana 
Hoffmannová  

Vačilja David  - 
 

2. Rodinné a dědické právo 13.2.2015 Horní 
Beřkovice  

Mgr. Václav 
Linhart  

Vačilja David  - 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

13.3.2015 Horní 
Beřkovice  

Mgr. Václav 
Linhart  

Vačilja David  - 

3. Sousedské právo, 
ochrana člověka a majetku  

10.4.2015 Horní 
Beřkovice  

Mgr. Václav 
Linhart  

Vačilja David  - 

 



 
 

 

Za období listopad – prosinec se v Horních Beřkovicích uskutečnil jeden seminář a to 14. 11. 2014 

Finanční a spotřebitelská gramotnost, zúčastnilo se 14 účastníků cílové skupiny a průměrné 

hodnocení semináře je 6,2, lektorem byl Ing. Tomáš Hájek. 

 

3. Obec Hrobčice  

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

3.1. Charakteristika obce 
status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ0426 567566 

kraj (NUTS 3): Ústecký (CZ042) 

okres (NUTS 4): Teplice (CZ0426) 

obec s rozšířenou působností: Bílina 

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 42,55 km² 

počet obyvatel: 1 063 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°31′3″ s. š., 13°47′9″ v. d.  

nadmořská výška: 291 m n. m. 

http://www.mapy.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Teplice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlina_(m%C4%9Bsto)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_(%C4%8Cesko)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Hrob%C4%8Dice&params=50.517432002228_N_13.785700401902_E_type:city_region:CZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka


 
 

 

PSČ: 417 56 až 417 57 

zákl. sídelní jednotky: 12 

části obce: 9 

katastrální území: 12 

adresa obecního úřadu: Hrobčice 41 
417 57 Hrobčice 

starosta / starostka: Jana Syslová  

Oficiální web: http://www.hrobcice.cz 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org a www.czso.cz 

 

3.2. Historie obce 
O Hrobčicích se objevují první známky okolo roku 1240. Obec leží na úpatí Českého 

středohoří. Dominantu tvoří kopec Bořeň. Nápadný vrh 539 m vysoký, připomíná tvarem 

ležícího slona. Za zmínku stojí i nově se tvořící přírodní útvar na území po důlní činnosti - 

Radovesická výsypka, která se nachází poblíž města Bílina. Obec Hrobčice spravuje dalších 8 

obcí: Kučlín, Razice, Mukov, Červený Újezd, Mrzlice, Tvrdín, Mirošovice a Chouč. V osadách 

žije 910 obyvatel. Ve všech osadách je vodovodní řád, 4 obce jsou plynofikovány. Část území 

leží v Chráněné krajinné oblasti Českého středohoří s vybudovanými cyklostezkami. Jednou z 

architektonických památek je kostel sv. Havla v Hrobčicích, který byl původně románský. 

Podle legendy světce jako poustevník vytáhl medvědovi trn z tlapy a dal mu chléb. Vděčné a 

nakonec ochočené zvíře pak pomáhalo nosit dříví na stavbu a oheň. Legenda byla podkladem 

pro vytvoření znaku a praporu Obce Hrobčice. Užívání znaku a praporu bylo schváleno a 

uděleno dne 27. 2. 2004 v Parlamentu ČR. 

 

3.3. Realizované semináře v obci Hrobčice 
Vzdělávací modul Termín 

výuky 
Místo výuky Lektor Místní 

koordinátor 
Počet 
CS 

6. Základy podnikání  21.11.2014 Hrobčice 
(Mirošovice) 

Mgr. Jan 
Rosenbaum 

Balín Jindřich  8 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

22.11.2014 Hrobčice 
(Mirošovice) 

Ing. Denisa 
Palusková 

Balín Jindřich  8 

5. Digitální technologie  1.12.2014 Hrobčice 
(Mirošovice) 

RNDr. Jan Krejčí, 
Ph.D. 

Balín Jindřich  8 

2. Rodinné a dědické právo 3.12.2014 Hrobčice 
(Mirošovice) 

JUDr. Tereza 
Jonáková 

Balín Jindřich  8 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

15.1.2015 Hrobčice 
(Mirošovice) 

JUDr. Stanislav 
Sviták 

Balín Jindřich  - 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

16.1.2015 Hrobčice 
(Mirošovice) 

JUDr. Tereza 
Jonáková 

Balín Jindřich  - 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://www.hrobcice.cz/
http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/


 
 

 

Všechny semináře uskutečněné v obci Hrobčice se u cílové skupiny setkaly se stejným zájmem a 

zúčastnilo se jich shodně 8 osob. Nejoblíbenějšími semináři s hodnocení 9,87 se staly semináře 21. 

11. 2014 Základy podnikání a 22. 11. 2014 Finanční a spotřebitelská gramotnost.  

 

4. Obec Kostomlaty pod Milešovkou 

 

Zdroj:www.mapy.cz 

 

4.1. Charakteristika obce 
status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ0426 567612 

kraj (NUTS 3): Ústecký (CZ042) 

okres (NUTS 4): Teplice (CZ0426) 

obec s rozšířenou působností: Teplice 

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 11,15 km² 

počet obyvatel: 877 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°33′37″ s. š., 13°52′23″ v. d.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Teplice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_(%C4%8Cesko)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Kostomlaty_pod_Mile%C5%A1ovkou&params=50.560199185788_N_13.873152516414_E_type:city_region:CZ


 
 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org a www.czso.cz 

 

4.2. Historie obce 
Dějiny a vznik obce jsou nerozlučně spojeny s hradem nacházejícím se jihovýchodně od obce. 

Hrad byl však postaven později, patrně Borši z Oseka. Boreš jej prodal (1333) v panství 

Chotiborovi z Herštejna, od něho jej koupil (1335) moravský markrabě Karel, pozdější císař 

Karel IV. Posléze se stal hrad lénem Koruny české. Roku 1379 měl jej Habart starší 

ze Žerotína a zapsal Kostomlaty strýcům Plichtovi a Habartovi. Do roku 1390 přešly do držení 

Jindřicha z Dubé. Později tu seděl Beneš Silný (+1407) a jeho syn Albrecht (1400 - 1437) 

napřed pod poručenstvím a po roce 1418 jako pán. Od něho nabyl hradu a panství 

neznámým způsobem Zikmund Děčínský z Vartemberka, ale roku 1434 ho dobyl Jakoubek 

z Vřesovic a později od Albrechta odkoupil. Po jeho synu Jankovi (+1478) zůstalo pět synů, 

z nichž Jakub držel Kostomlaty (+1491), jeho sedm synů rozdělilo (asi r. 1501) panství 

na sedm dílů, které do r. 1513 dva z nich - Zikmund a Kryštof odkoupili. Ten zde seděl ještě r. 

1531 a ten jej podědil a dosáhl r. 1562 propuštění z manství. Poté drželi Kostomlaty syn 

Oldřich (+1580) a jeho synové Petr, Pavel a Oldřich. Těmto byl zabrán a prodán roku 1623 

Humprechtovi st. Černínovi z Chudenic. V těchto letech byl asi opuštěn hrad Kostomlaty a 

pomalu se měnil v ruinu. 

Jan Humprecht Černín postavil roku 1670 ve vsi nový zámek, kterému dal jméno 

Humprechtwiese. Vdova po něm Diana (+1687) pak odkázala panství rodu Clary-Aldringen, 

od něhož jej koupila (1770) Vilemína hraběnka z Věžník. Její dcera Antonie se provdala 

do rodu z Ledebouru a Kostomlaty se tak dostaly do držení tohoto rodu. V roce 1888 byl 

zámek přeměněn na ženský nápravný ústav a tomuto účelu slouží dodnes. 

Kostel byl do 14. století farním a roku 1629 se stal filiálním. Roku 1706 byla při kostele 

vystavěna fara. 

Na přelomu 15. a 16. století byly Kostomlaty povýšeny na město, tento statut však ztratily při 

úbytku domů v době třicetileté války. V polovině 19 století byla v areálu dolního nádvoří 

zříceniny hradu zbudována restaurace a byla opravena a zpřístupněna turistům hlavní věž. 

Po roce 1948 byla hospůdka rozebrána. V současné době je hrad přístupný na vlastní 

nebezpečí. Hlavní věž je nepřístupná. Areál hradu je udržován Občanským sdružením pro 

nadmořská výška: 405 m n. m. 

PSČ: 417 54 

zákl. sídelní jednotky: 2 

části obce: 2 

katastrální území: 1 

adresa obecního úřadu: Lhenická 310 
417 54 Kostomlaty pod Milešovkou 

starosta / starostka: Mgr. Eva Krejsková  

Oficiální web: http://www.kostomlatypm.wz.cz 

http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/
http://www.sweb.cz/hradkostomlaty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://www.kostomlatypm.wz.cz/


 
 

 

záchranu hradu Kostomlaty. Z věže hradu je překrásný výhled do údolí mezi Krušnými horami 

a Českým středohořím. Věž je bohužel nepřístupná. 

 

4.3. Realizované semináře v obci Kostomlaty pod Milešovkou 
Vzdělávací modul Termín 

výuky 
Místo výuky Lektor Místní 

koordinátor 
Počet 
CS 

4. Finanční a 
spotřebitelská gramotnost 

6.11.2014 Kostomlaty pod 
Milešovkou  

Mgr. Dagmar 
Bartošová  

Mašková Petra 8 

3. Sousedské právo, 
ochrana člověka a majetku  

8.11.2014 Kostomlaty pod 
Milešovkou  

JUDr. Stanislav 
Sviták 

Mašková Petra 8 

6. Základy podnikání  11.11.2014 Kostomlaty pod 
Milešovkou  

Ing. Mgr. Jaromír 
Tichý, MBA  

Mašková Petra 8 

2. Rodinné a dědické 
právo 

12.11.2014 Kostomlaty pod 
Milešovkou  

JUDr. Tereza 
Jonáková  

Mašková Petra 8 

5. Digitální technologie  13.11.2014 Kostomlaty pod 
Milešovkou  

RNDr. Jan Krejčí, 
Ph.D.  

Mašková Petra 8 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

13.1.2015 Kostomlaty pod 
Milešovkou  

JUDr. Stanislav 
Sviták 

Mašková Petra - 
 

 

Všechny semináře realizované v měsíci listopad – prosinec 2014 se u cílové skupiny setkaly se 

stejným zájmem a zúčastnilo se jich shodně 8 osob. Nejlépe hodnocené semináře proběhly 6.11.2014 

Finanční a spotřebitelská gramotnost, lektor Mgr. Dagmar Bartošová a 8.11.2014 Sousedské právo, 

ochrana člověka a majetku, lektor JUDr. Stanislav Sviták. Oba semináře mají hodnocení 9,8. 

 

http://www.sweb.cz/hradkostomlaty


 
 

 

5. Obec Lišnice 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

5.1. Charakteristika obce 

status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ0425 567248 

kraj (NUTS 3): Ústecký (CZ042) 

okres (NUTS 4): Most (CZ0425) 

obec s rozšířenou působností: Most 

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 8,53 km² 

počet obyvatel: 219 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°27′16″ s. š., 13°37′59″ v. d. 

nadmořská výška: 223 m n. m. 

PSČ: 434 01 

zákl. sídelní jednotky: 3 

části obce: 3 

katastrální území: 1 

http://www.mapy.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Most
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Most_(m%C4%9Bsto)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_(%C4%8Cesko)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Li%C5%A1nice&params=50.454538509601_N_13.633100117511_E_type:city_region:CZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD


 
 

 

adresa obecního úřadu: Lišnice 42 
43401 Most 1 

starosta / starostka: Petr Pillár  

Oficiální web: http://www.oulisnice.cz 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org a www.czso.cz 

 

5.2. Historie obce 
První písemná zmínka o obci pochází až z roku 1480, kdy pražský měšťan Ondřej Maistytl 

odkázal majetek svým dcerám. Dcera Machna, která byla manželkou Václava Švába, obdržela 

Lišnici a tak se ves dostala do majetku této rodiny. Švábové z Chvatliny ji vlastnili až do 

počátku 18. století. Pouze v roce 1610 byla ves prodána Kašparovi Šternsdorfovi ze 

Šternsdorfu, ale roku 1619 ji vykoupil zpět Reinhard Gottfried Šváb z Chvatliny. V roce 1704 

Lišnici a dvůr zdědila Alžběta Údrčská z Údrče, rozená Švábová z Chvatliny. Údrčtí nechali 

vystavět malý zámek, pravděpodobně přestavbou z původního panského domu v 

hospodářském dvoře. V majetku rodu Údrčtích zůstal statek a ves do roku 1798, kdy je Marie 

Františka Údrčská z Údrče prodala. Poté se majitelé střídali. V letech 1818-1844 zde byli 

majiteli Beníškové z Dobroslavi. Od něj se statek dostal do majetku advokátovi Františku 

Meroltovi, který jej prodal v roce 1868 průmyslníkovi Františku Preidelovi. Po jeho smrti v 

roce 1889 statek získal jeho švagr Alois Straka. V roce 1907 jej koupila firma Hielle & Dittrich. 

Po roce 1945 se zemědělský areál se zámkem stal majetkem státního statku. Dnes je v 

soukromých rukou. 

5.3. Realizované semináře v obci Lišnice 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Místo 
výuky 

Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
CS 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

8.11.2014 Lišnice  Mgr. Dagmar Bartošová  Šesták Radek  
15 
 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

9.11.2014 Lišnice  JUDr. Stanislav Sviták Šesták Radek  
15 

6. Základy podnikání  15.11.2014 Lišnice  
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, 
MBA  

Šesták Radek  
17 

5. Digitální technologie  16.11.2014 Lišnice  RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.  Šesták Radek  17 

2. Rodinné a dědické právo 22.11.2014 Lišnice  JUDr. Tereza Jonáková  Šesták Radek  12 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

11.1.2015 Lišnice  JUDr. Tereza Jonáková  Šesták Radek  
- 

 

Semináře konané v obci Lišnice se setkaly s velkým zájmem z řad cílové skupiny. Nejvyšší účast pak 

zaznamenaly semináře Základy podnikání a Digitální technologie, kterých se zúčastnilo 17 osob. 

Nejlépe hodnocený seminář účastníky proběhl 22.11.2014 Rodinné a dědické právo, lektorem byla 

JUDr. Tereza Jonáková celkové hodnocení bylo 9,6. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://www.oulisnice.cz/
http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/1480
http://cs.wikipedia.org/wiki/1610
http://cs.wikipedia.org/wiki/1619
http://cs.wikipedia.org/wiki/1704
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Adr%C4%8Dt%C3%AD_z_%C3%9Adr%C4%8De
http://cs.wikipedia.org/wiki/1798
http://cs.wikipedia.org/wiki/1818
http://cs.wikipedia.org/wiki/1844
http://cs.wikipedia.org/wiki/Advok%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/1868
http://cs.wikipedia.org/wiki/1889
http://cs.wikipedia.org/wiki/1907
http://cs.wikipedia.org/wiki/1945


 
 

 

6. Obec Královice  

 

www.mapy.cz 

 

6.1. Charakteristika obce 

status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ0203 535109 

kraj (NUTS 3): Středočeský (CZ020) 

okres (NUTS 4): Kladno (CZ0203) 

obec s rozšířenou působností: Slaný 

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 3,63 km² 

počet obyvatel: 188 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°15′47″ s. š., 14°3′21″ v. d.  

nadmořská výška: 241 m n. m. 

PSČ: 274 01 

zákl. sídelní jednotky: 1 

části obce: 1 

katastrální území: 1 

adresa obecního úřadu: Královice 19 

http://www.mapy.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kladno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slan%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_(%C4%8Cesko)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Kr%C3%A1lovice_(okres_Kladno)&params=50.263108047369_N_14.055879365793_E_type:city_region:CZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD


 
 

 

274 01 Slaný 1 

starosta / starostka: Ing. Luděk Šofr 

Oficiální web: http://www.obeckralovice.cz/ 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org a www.czso.cz 

 

6.2. Historie obce 

Prehistorické osídlení místa dnešních Královic potvrzuje hromadný nález bronzů a odkrytí 
základů keltských chat. Osada Královice vznikla pravděpodobně někdy koncem 13. nebo 
začátkem 14. století a od svého počátku byla rozdělena na větší množství majetků různých 
vladyckých rodin. V letech 1316 - 18 se tu připomínají Lipold, Jakub, Vojtěch, Vaněk, 
Prosimír, Hodislav, Jílek, Svatoslav, Chotek a Bohuslav a ještě Bochlín, ale ten již jako mrtvý 
(Sedláček) a Lacina uvádí k roku 1316 také Matěje z Královic. Z této vsi pocházel snad i Václav 
z Královic, který byl roku 1386 místopísařem. 

Roku 1404 daroval Markvart Alšův z Královic na spásu duše své a příbuzných svých faráři 
Jindřichovi ze Dřínova a jeho nástupcům dvě louky a desátky z jistého pole řečeného „Niva“ 
v Královicích se závazkem, aby dřínovští faráři každý rok v pondělí po svátku Odkazování 
ostatků konali výroční zádušní bohoslužby. Markvart, syn Alšův a Annin, seděl na Slánsku 
ještě roku 1405, roku 1409 přidal Toužetín a k roku 1411 se přestěhoval na Čáslavsko, kde 
kolem roku 1419 zemřel. Za jeho doby zřejmě již stála v Královicích tvrz, kterou držel do roku 
1409 Vilém Zajíc z Valdeka a toho roku ji prodal Hanuši Nešporovi z Bišovswerdu. 

Za husitských válek seděl na Královicích také Dobeš, slánský rychtář, který tu měl dvůr se 
dvěma podsedky. Jeho dcera Machna se provdala za Jíru Rubáše a po smrti jeho a otcově 
(před rokem 1437) se provdala za Vaňka z Královic, se kterým měla syna Vaňka., řečeného 
Čelechovec z Královic. Jemu a svému muži odkázala roku 1448 všechny své statky. Dvůr 
slánského rychtáře a jeho dcery se pak i nadále nazýval "U Rubášů". 25. června 1437 prodal 
svůj díl na tvrzi v Královicích se dvorem a vsí Pešík z Blahotic Haškovi z Bysně. 

Martin z Královic měl na pečeti roku 1444 misku ve tvaru růže položenou na štítě a Vaněk 
Čelechovec z Královic pečetil roku 1460 růží na štítě, zdobenou sedmi tečkami. Výčet jmen a 
rodů pocházejících z obce Královic můžeme uzavřít rodem Ostrovců z Královic, kteří byli větví 
již jmenovaných Strachotů. Erbovní znamení tohoto rodu a v jeho příbuzných rodinách 
doznalo nejrozmanitějších změn. Někdy v polovině 15. století patří Královice, ale zřejmě již 
bez tvrze, která zanikla v husitských válkách, k Telcům. V předbělohorských událostech byly 
Královice kapitole odňaty a jejich majitelem se krátkodobě stal Vodolan starší Pětipaský. O 
své platy v Královicích přišlo při pobělohorských konfiskacích i město Slaný. O tom, jak se na 
Královicích podepsala třicetiletá válka, svědčí zpráva děkana Bláhy z roku 1676, kdy v 
Královicích a Drchkově zbylo 45 duší schopných svatého přijímání. 

Podle Berní ruly z roku 1654 patří Královice celé k panství Třebíz, kapitoly sv. Vítana hradě 
pražském. Roku 1709 bylo z panství Třebíz (Střebíz) separováno na žádost rychtářů obcí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://www.obeckralovice.cz/
http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/


 
 

 

statku klobuckého 12 obcí, mezi nimi i Královice, pod statek s titulem Klobuky, zbytek nazván 
Chrášťany. Roku 1715 byl statek Klobuky, včetně Královic, zařazen pod kapitolní panství 
Vraný. V Popisu okresního hejtmanství Slanského z roku 1887 bylo v Královicích 42 domů s 
333 obyvateli českými a katolickými, z toho 148 mužů a 185 žen. 

 

6.3. Realizované semináře v obci Královice 
Vzdělávací modul Termín výuky Místo výuky Lektor Místní 

koordinátor 
Počet  
CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

14.11.2014 Královice  JUDr. 
Vladimír 
Horálek 

Kučera 
Stanislav  

8 

2. Rodinné a dědické právo 12.12.2014 Královice  JUDr. Vladimír 
Horálek 

Kučera 
Stanislav  

7 
 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

30.1.2015 Královice  PhDr. Mgr. Jan Šmíd, 
Ph.D.  

Kučera 
Stanislav  

- 

 

U cílové skupiny se s nepatrně větším zájmem setkal seminář věnovaný Občanskému zákoníku – 

soukromému právu, kterého se zúčastnilo 8 osob. Nejlépe hodnocený seminář účastníky proběh 12. 

12. 2014 Rodinné a dědické právo, lektorem byl JUDr. Vladimír Horálek, celkové hodnocení bylo 8,7. 

 



 
 

 

7.  Obec Obora 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

7.1. Charakteristika obce 
status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ0424 542580 

kraj (NUTS 3): Ústecký (CZ042) 

okres (NUTS 4): Louny (CZ0424) 

obec s rozšířenou působností: Louny 

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 5,28 km² 

počet obyvatel: 400 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°22′24″ s. š., 13°51′47″ v. d.  

nadmořská výška: 175 m n. m. 

PSČ: 440 01 

zákl. sídelní jednotky: 1 

části obce: 1 

katastrální území: 1 
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adresa obecního úřadu: Obora 117 
44001 Louny 1 

starosta / starostka: Jiří Markup  

Oficiální web: http://www.ouobora.cz 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org a www.czso.cz 

 

7.2. Historie obce 
Nejstarší písemná zmínka o Oboře pochází z roku 1268, kdy ji Přemysl Otakar II. postoupil 
pražskému biskupovi Janovi III. z Dražic. V majetku biskupů zůstala do roku 1347; tehdy ji 
vyměnili za polovinu Rožmitálu se Sezimou z Rožmitálu. Krátce před husitskými válkami 
koupil Oboru pražský arcibiskup, který ji roku 1419 zastavil Rytkéři z Polenska. Rytkéřův syn 
Jan prodal r. 1474 vesnici Novohradských z Kolovrat. 

V roce 1531 zde postavil Jan z Kolovrat tvrz, která stávala v prostoru domů čp. 65 a 70. 
Zachoval se z ní sklep a studna. V 60. letech 16. století získali oborské zboží Vřesovcové. 
Volfovi z Vřesovic byla roku 1623 Obora konfiskována, protože během stavovského povstání 
verboval proti císaři vojsko. Byl zatčen a uvězněn v Bílé věži na Pražském hradě, odkud 
pomocí provazu spuštěného z okna uprchl a válčil v saském vojsku. V roce 1654 nalézáme 
Oboru jako císařský majetek O šet let později kupují Oboru markrabata z Baden-Baden a 
připojují ji k panství Vršovice, kde zůstala do poloviny 19. století. Schwarzenberkové vlastnili 
zdejší statek do roku 1924. 

7.3. Realizované semináře v obci Obora 

Vzdělávací modul Termín výuky 
Místo 
výuky 

Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
CS 

2. Rodinné a dědické právo 16.11.2014 Obora  JUDr. Tereza Jonáková  Frajtová Lucie  8 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

23.11.2014 Obora  Ing. Denisa Palusková Frajtová Lucie  
8 
 

6. Základy podnikání  30.11.2014 Obora  Mgr. Jan Rosenbaum Frajtová Lucie  8 

5. Digitální technologie  7.12.2014 Obora  RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.  Frajtová Lucie  8 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

11.1.2015 Obora  JUDr. Stanislav Sviták Frajtová Lucie  
- 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

18.1.2015 Obora  JUDr. Tereza Jonáková  Frajtová Lucie  
- 

 

Všech čtyř realizovaných seminářů se zúčastnil shodný počet účastníků a to 8 osob. Nejlépe 

hodnocený seminář účastníky proběhl 16.11.2014 Rodinné a dědické právo, lektorem byla JUDr. 

Tereza Jonáková, celkové hodnocení bylo 9,6. 
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8. Městys Panenský Týnec 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

8.1. Charakteristika městyse 
status: městys 

NUTS 5 (obec): CZ0424 566535 

kraj (NUTS 3): Ústecký (CZ042) 

okres (NUTS 4): Louny (CZ0424) 

obec s rozšířenou působností: Louny 

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 6,13 km² 

počet obyvatel: 453 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°17′42″ s. š., 13°55′1″ v. d.  

nadmořská výška: 363 m n. m. 

PSČ: 439 05 

zákl. sídelní jednotky: 1 

části obce: 1 

katastrální území: 1 

adresa úřadu městyse: Panenský Týnec 10 
43905 Panenský Týnec 

starosta / starostka: Jiří Čížek  

Oficiální web: http://www.panenskytynec.cz 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org a www.czso.cz 
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8.2. Historie městyse 
Městys Panenský Týnec, jejíž osídlování je doloženo od dob prehistorických, leží na 

"Královské cestě" (též "Via regia") z Prahy do Lipska. První písemná dochovaná zmínka o 

Týnci je z roku 1115, podruhé v roce 1186 se uvádí jako ves. V roce 1321 je připomínán již 

jako městečko. V pozdější době, při rozkvětu kulturní řemeslné a obchodní křižovatky je 

uváděno jako městys Panenský Týnec. První nám známý správce obce je z roku 1401. Další 

Purkmistři, Primasové, Primátoři, starostové a předsedové obce Panenský Týnec jsou od 

roku 1576. V roce 1986 došlo ke sloučení celkem 11 okolních obcí se střediskovou obcí 

Panenský Týnec. V roce 1990 se všechny tyto obce osamostatnily. 

 

8.3.  Realizované semináře v obci Panenský Týnec 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Místo výuky Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet  
CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

6.11.2014 
Panenský 
Týnec 

JUDr. Vladimír 
Horálek 

Kučera Stanislav 
9 

2. Rodinné a dědické právo 10.12.2014 
Panenský 
Týnec 

JUDr. Vladimír 
Horálek 

Kučera Stanislav 
8 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

27.1.2015 
Panenský 
Týnec 

PhDr. Mgr. Jan 
Šmíd, Ph.D. 

Kučera Stanislav 
- 

 

Právních modulů realizovaných v obci Panenský Týnec se zúčastnilo 9 respektive 8 osob spadajících 

do cílové skupiny. Poslední právní modul věnovaný sousedskému právu je plánovaný na 27.1.2015. 

Nejlépe hodnocený seminář účastníky proběhl 10.12.2014 Rodinné a dědické právo, lektorem byl 

JUDr. Vladimír Horálek, celkové hodnocení bylo 8,87. 

 



 
 

 

9. Městys Pavlíkov 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

9.1. Charakteristika městyse 
status: městys 

NUTS 5 (obec): CZ020C 544248 

kraj (NUTS 3): Středočeský (CZ020) 

okres (NUTS 4): Rakovník (CZ020C) 

obec s rozšířenou působností: Rakovník 

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 39,46 km² 

počet obyvatel: 1 067 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°3′22″ s. š., 13°44′11″ v. d.  

nadmořská výška: 462 m n. m. 

PSČ: 270 21 

zákl. sídelní jednotky: 6 

části obce: 5 
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katastrální území: 5 

adresa úřadu městyse: Pavlíkov 185 
27021 Pavlíkov 

starosta / starostka: Miroslav Truxa  

Oficiální web: http://www.pavlikov.cz/ 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org a www.czso.cz 

 

9.2. Historie městyse 
Pavlíkov leží 7 km jižně od Rakovníka, vznikl patrně ve 13. nebo na počátku 14. století jako 

manství Křivoklátské řídící se právem německým. Roku 1585 byl Pavlíkov propuštěn 

z manství a stal se statkem zpupným. Jako dědictví se Pavlíkov stal po roce 1660 majetkem 

rodiny Renšperků ze Skřivaně. Od roku 1776 byl na místě bývalé kaple sv. Vojtěcha 

ze 14. století postaven kostel svaté Kateřiny za přispění patrona Karla Egona Fürstenberka. 

V roce 1780 byla založena v Pavlíkově škola, r. 1896 první obecní pošta a v roce 

1948 mateřská škola. 

Hlavním zdrojem obživy bývalo zemědělství. S rozvojem průmyslu přišly i nové pracovní 
příležitosti. Byly to především doly v Lubné a průmyslové a stavební podniky v Rakovníku. 
Důležitý byl i keramický závod Šamotka, dnes RKZ. 

V současné době je v  Pavlíkově obecní úřad, základní škola a služby občanům poskytuje 
pošta, obecní knihovna, tři obchody s potravinami, dvě kadeřnictví, dvě autoopravny, 
stavební firma, dovozce uhlí, restaurace a několik dalších podnikatelů. V roce 1972 byl 
otevřen Kulturní dům, který je k dispozici dodnes pro veřejné i soukromé kulturní akce. 

 Největší zdejší památkou je kostel svaté Kateřiny postavený v roce 1776 na místě bývalé 

kaple sv. Vojtěcha ze 14. století. Nejvíce obec proslavili její rodáci ať už profesor Jirkovský, 

který vedl Vysokou školu báňskou v Ostravě, fotbalista Jiří Čadek nebo malíř, grafik a 

spisovatel Jiří Anderle, jehož stálou expozici obrazů, kreseb a grafik můžete navštívit 

v budově úřadu městyse. 

 

9.3. Realizované semináře  

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Místo 
výuky 

Lektor Místní koordinátor 
Počet 
CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

25.11.2014 Pavlíkov  
JUDr. Stanislav 
Sviták 

Jančík Jaroslav, PhDr.  
8 

2. Rodinné a dědické právo 20.1.2015 Pavlíkov  
JUDr. Tereza 
Jonáková  

Jančík Jaroslav, PhDr.  
- 

6. Základy podnikání  17.2.2015 Pavlíkov  
Mgr. Jan 
Rosenbaum 

Gebhart Vlastimil, 
Ing.  

- 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

24.2.2015 Pavlíkov  
JUDr. Stanislav 
Sviták 

Gebhart Vlastimil, 
Ing.  

- 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://www.pavlikov.cz/
http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/


 
 

 

5. Digitální technologie 11.5.2015 Pavlíkov  
RNDr. Jan Krejčí, 
Ph.D.  

Gebhart Vlastimil, 
Ing.  

- 

 

V průběhu měsíce listopad – prosinec 2014 se v obci Pavlíkov uskutečnil jeden seminář a to seminář 

konaný 25.11.2014 na téma Občanský zákoník – soukromé právo, pod vedením JUDr. Stanislava 

Svitáka, kterého se zúčastnilo 8 osob. Seminář získal průměrné hodnocení 8,37.   

 

10.  Obec Řisuty 

 
Zdroj: www.mapy.cz 

 

10.1. Charakteristika obce 
status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ0203 532797 

kraj (NUTS 3): Středočeský (CZ020) 

okres (NUTS 4): Kladno (CZ0203) 

obec s rozšířenou působností: Slaný 

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 6,12 km² 

počet obyvatel: 334 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°12′60″ s. š., 14°0′18″ v. d. 

nadmořská výška: 310 m n. m. 

PSČ: 273 78 

zákl. sídelní jednotky: 1 

části obce: 1 

katastrální území: 1 

adresa obecního úřadu: Obecní úřad Řisuty 

http://www.mapy.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kladno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slan%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_(%C4%8Cesko)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=%C5%98isuty&params=50.21657228956_N_14.005057028161_E_type:city_region:CZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD


 
 

 

č. p. 84 
273 78 Řisuty 

starostka: Jitka Ryšavá 

Oficiální web: http://www.risuty.cz 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org a www.czso.cz 

 

10.2. Historie obce 
Řisuty jsou starobylou obcí, která se stala pověstnou objevením rozsáhlých hrobů se 

skrčenými kostrami typu únětického. Nejstarší listinné zprávy o obci pocházejí z roku 1316. V 

blízkosti obce stávala pevná tvrz, dnes již zaniklá. V obci se nachází kostel sv. Jakuba Většího, 

původně gotický ze 14. století, barokně přestavěn v 18. století. Z tohoto století je i dřevěná 

zvonice, stojící vedle kostela. 

 

10.3. Realizované semináře v obci Řisuty 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Místo 
výuky 

Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

29.11.2014 Řisuty 
JUDr. Stanislav 
Sviták 

Kučera Stanislav  
9 

3. Sousedské právo, 
ochrana člověka a majetku  

7.2.2015 Řisuty  
JUDr. Stanislav 
Sviták 

Kučera Stanislav  
- 

 

Semináře 29.11.2014 na téma  Občanský zákoník – soukromé právo pod vedením JUDr. Stanislava 

Svitáka se zúčastnilo 9 osob. Seminář získal v průměrné hodnocení 8,77. 

 

http://www.risuty.cz/
http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/


 
 

 

11.  Obec Srbeč 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

11.1. Charakteristika obce 
status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ020C 542431 

kraj (NUTS 3): Středočeský (CZ020) 

okres (NUTS 4): Rakovník (CZ020C) 

obec s rozšířenou působností: Rakovník 

pověřená obec: Nové Strašecí 

historická země: Čechy 

katastrální území: Srbeč 

katastrální výměra: 6,26 km² 

počet obyvatel: 295 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°13′29″ s. š., 13°53′ v. d. 

nadmořská výška: 324 m n. m. 

PSČ: 270 65 

zákl. sídelní jednotky: 1 

části obce: 1 

katastrální území: 1 

adresa obecního úřadu: Srbeč 16 

http://www.mapy.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Rakovn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Stra%C5%A1ec%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_(%C4%8Cesko)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Srbe%C4%8D&params=50.224695470821_N_13.883427688167_E_type:city_region:CZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD


 
 

 

27065 Srbeč 

starosta / starostka: Tomáš Cimrman 

Oficiální web: http://www.srbec.cz/main.php? 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org a www.czso.cz 

 

11.2. Historie obce 

První písemná zmínka o obci Srbeč je z roku 1227, kdy papež Řehoř IX potvrdil její držení 
klášteru sv. Jiří v Praze. Část vsi už tehdy patřila drobným vladykům. V husitských válkách 
získali obec kališníci. V roce 1475 se o ves soudili Jindřich Míčan z Klinštejna a Zbyněk 
Kolovrat z Kornhauze. V té době již v Srbči stála tvrz. Ve 2. pol. 17. století byla upravena na 
zámeček. Ten se stal postupně součástí hospodářského dvora a byl využíván převážně jako 
obydlí panských úředníků. K zemědělským účelům sloužil areál i v dalších staletích. 
Naposledy ho užívalo ZD Srbeč. Nyní slouží občanskému sdružení Dobromysl. 

Další památkou v obci je kaplička Nejsvětější Trojice. Pochází ze 16. století a do dnešní 

podoby byla přestavěna v r. 1896. Jihozápadně od obce se nachází kostel Nejsvětější Trojice, 

který býval významným poutním místem v kraji. Původní kostelík byl postaven 

pravděpodobně v 16. století. K přestavbě v barokním slohu došlo kolem r. 1700 a k dalším 

úpravám v r. 1896. 

 

11.3. Realizované semináře v obci Srbeč 

Vzdělávací modul Termín výuky Místo výuky Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

1.12.2014 Srbeč 
JUDr. Vladimír 
Horálek 

Kučera Stanislav  
14 

2. Rodinné a dědické právo 23.1.2015 Srbeč 
PhDr. Mgr. Jan 
Šmíd, Ph.D.  

Kučera Stanislav  
- 

 

Semináře konaného 1. 12. 2014 na téma Občanský zákoník – soukromé právo pod vedením JUDr. 

Vladimíra Horálka se zúčastnilo 14 osob. V porovnání s účastí cílové skupiny na tomto modulu 

v jiných obcích se jedná o nadprůměrně vysokou hodnotu. Seminář získal v průměrné hodnocení 9,5. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://www.srbec.cz/main.php?lng=cz&mid=1
http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/


 
 

 

12. Obec Tuřany 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

12.1. Charakteristika obce 
status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ0203 532177 

kraj (NUTS 3): Středočeský (CZ020) 

okres (NUTS 4): Kladno (CZ0203) 

obec s rozšířenou působností: Slaný  

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 3,56 km² 

počet obyvatel: 571 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°13′56″ s. š., 14°1′45″ v. d.  

nadmořská výška: 332 m n. m. 

PSČ: 273 79 

zákl. sídelní jednotky: 2 

http://www.mapy.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kladno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slan%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_(%C4%8Cesko)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Tu%C5%99any_(okres_Kladno)&params=50.232322026197_N_14.029108391893_E_type:city_region:CZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka


 
 

 

části obce: 2 

katastrální území: 1 

adresa obecního úřadu: Tuřany 10 
27379 Tuřany u Slaného 

starosta / starostka: Jiří Janouch 

Oficiální web: http://www.obecturanyuslaneho.cz/ 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org a www.czso.cz 

 

12.2. Historie obce 

První písemná zmínka o Tuřanech je z r. 1115, kdy tu měl nějaké zboží kladrubský klášter. 
Ve 2. pol. 14. století se vedle řádu církevního objevují také majitelé světští. K r. 1405 se 
jmenuje jediný známý vladyka nebo zeman, panoše Jan, syn Bohuše z Tuřan. Na konci 
husitských válek připadly Tuřany Jindřichu Hořešovci z Libušína. Po něm je držel Zdislav, 
jinak Václav Hořešovec, který zde vystavěl „tvrz novou“ a od r. 1523 se z Tuřan také psal. 
Na počátku 17. století drželi Tuřany Pětipesští z Chyš a Egerberka a to až do 
pobělohorských konfiskací. R. 1623 koupil konfiskované Tuřany Jaroslav Bořita z Martinic a 
připojil je k panství Smečno. Ves, po třicetileté válce úplně zničená, byla znovu vystavěna 
na příkaz Jiřího Adama, hraběte z Martinic r. 1696 a pod panstvím Smečno zůstala již 
natrvalo.  

Spádová ves Byseň je poprvé doložena r. 1316, kdy se tu připomíná Petr z Bysně. Byseňští 
vladykové drželi zdejší dvůr a část vsi i po dobu husitských bouří. Ve 2. pol. 15. století 
získali ke svému zboží ves Malíkovice a od té doby se psali Malíkovští z Bysně. R. 1845 
postoupil Petr Malíkovský z Bysně svá práva a část statku v Bysni Janu Selnickému z Cítova 
a jeho manželce Anně z Bysně. Část vsi s dílem pusté tvrze držel v té době majitel Tuřan 
Zdislav. R. 1588 prodal Jindřich Selmický tvrz Byseň se vsí a dvorem Václavu Pětipesskému 
z Chyš a Egerberka. Ten r. 1601 přikoupil také Tuřany a od té doby se historie obou vsí 
odvíjela společně. Velký rozvoj Tuřan znamenaly nálezy uhlí v blízkém okolí a také 
vybudování nové karlovarské silnice r. 1815. 

 

12.3. Realizované semináře v obci Tuřany 

Vzdělávací modul Termín výuky 
Místo 
výuky 

Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

19.11.2014 Tuřany 
JUDr. Vladimír 
Horálek 

Kučera Stanislav  
9 

2. Rodinné a dědické 
právo 

21.1.2015 Tuřany 
JUDr. Taťána 
Sommerová  

Kučera Stanislav  
- 

 

V měsíci listopad – prosinec 2014 se v obci Tuřany konal jeden seminář 19.11.2014 na téma Občanský 

zákoník – soukromé právo pod vedením JUDr. Vladimíra Horálka s účastí 9 osob. Seminář 

získal průměrné hodnocení 7,88. Další právní modul je naplánovaný na leden 2015.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://www.obecturanyuslaneho.cz/
http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/


 
 

 

13. Obec Vrbčany 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

13.1. Charakteristika obce 
status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ0204 533891 

kraj (NUTS 3): Středočeský (CZ020) 

okres (NUTS 4): Kolín (CZ0204) 

obec s rozšířenou působností: Kolín 

pověřená obec: Pečky 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 6,2 km² 

počet obyvatel: 371 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°3′ s. š., 14°59′34″ v. d. 

nadmořská výška: 221 m n. m. 

PSČ: 280 02 

zákl. sídelní jednotky: 1 

části obce: 1 

katastrální území: 1 

adresa obecního úřadu: Vrbčany 25 
280 02 Kolín 2 

starosta / starostka: Ing. Mgr. Šárka Jelínková 

Oficiální web: http://www.obec-vrbcany.cz 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org a www.czso.cz 

http://www.mapy.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kol%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pe%C4%8Dky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_(%C4%8Cesko)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Vrb%C4%8Dany&params=50.050268439643_N_14.992822287032_E_type:city_region:CZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://www.obec-vrbcany.cz/
http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/


 
 

 

13.2. Historie obce 

Katastr obce byl osídlen již před 35 000 lety, jak dokládají archeologické nálezy zbytků 
ohniště a kamenných nástrojů. Po příchodu Slovanů se zde vytvořila hranice mezi Pražany a 
Zličany a pravděpodobně zde bylo vystavěno zličské pohraniční hradiště. Po dobytí tohoto 
území Přemyslovci v 10. století zde byl již před rokem 999 postaven románský kamenný 
kostel Svatého Václava, jehož pozůstatky byly objeveny při archeologichém průzkumu 
kostela v 30. letech 20. století. 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1070 při založení Vyšehradské kapituly, kdy 
český kníže Vratislav II. kapitule daroval i jedno popluží ve Vrbčanech. 

Podle pověsti přivezl před bitvou u Chlumce (mezi Soběslavem I. a císařem Lotharem III.) 
kaplan Vít z vrbčanského kostela praporec svatého Vojtěcha. Podle tradice má být nyní tento 
praporec uložen na mramorovém stole v místnosti uvnitř pahorku, na kterém kostel stojí. 

 

13.3. Realizované semináře v obci Vrbčany 

Vzdělávací modul Termín výuky 
Místo 
výuky 

Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
CS 

6. Základy podnikání  19.11.2014 Vrbčany Ing. Naděžda Petrů Minaříková Iveta  9 

4. Finanční a 
spotřebitelská gramotnost 

2.12.2014 Vrbčany Ing. Tomáš Hájek Minaříková Iveta  
8 

 

S nepatrně vyšším zájmem cílové skupiny se setkal seminář věnovaný základům podnikání, kterého se 

zúčastnilo 9 osob. Nejlépe hodnocený seminář za měsíce listopad – prosinec byl seminář 19.11.2014 

Základy podnikání lektorky Ing. Naděždy Petrů, který získal v průměrném hodnocení 9,77. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1070
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A1_kolegi%C3%A1tn%C3%AD_kapitula_sv._Petra_a_Pavla_na_Vy%C5%A1ehrad%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vratislav_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Chlumce_(1126)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sob%C4%9Bslav_I.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lothar_III.


 
 

 

14. Obec Zvole 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

14.1. Charakteristika obce 
status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ020A 539902 

kraj (NUTS 3): Středočeský (CZ020) 

okres (NUTS 4): Praha-západ (CZ020A) 

obec s rozšířenou působností: Černošice 

pověřená obec: Jesenice 

historická země: Čechy 

katastrální území: Zvole u Prahy 

katastrální výměra: 7,01 km² 

počet obyvatel: 1 703 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 49°56′5″ s. š., 14°25′4″ v. d.  

nadmořská výška: 366 m n. m. 

PSČ: 252 45 

zákl. sídelní jednotky: 2 

části obce: 3 

katastrální území: 1 

adresa obecního úřadu: Hlavní 33 
Zvole 
252 45 Zvole u Prahy 

starosta / starostka: Ing. Miroslav Stoklasa 

http://www.mapy.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-z%C3%A1pad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerno%C5%A1ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jesenice_(okres_Praha-z%C3%A1pad)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_(%C4%8Cesko)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Zvole_(okres_Praha-z%C3%A1pad)&params=49.934737696079_N_14.417751712949_E_type:city_region:CZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta


 
 

 

Oficiální web: http://www.zvole.info 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org a www.czso.cz 

 

14.2. Historie obce 

Zakládací listina Zvole se nedochovala, ale historické prameny dokládají, že byla založena 
Divišem z Všechrom, v letech 1260 - 1272 nejvyšším truksasem (= středověký dvorský 
hodnostář, stolník) u dvora českého krále Přemysla Otakara II. Na vyvýšeném místě při 
západní straně budoucí vesnice byla vybudována obranná tvrz i s kamennou věží a sídlem 
pro zakladatele. Na místě dnešního památníku padlým byl postaven dřevěný kostelík. 

Dále byl vytyčen hlavní "plac" ve tvaru velkého obdélníka (dnešní náves), kde byly 
přehrazením dosti hlubokého potoka vybudovány dva rybníky. Kolem návsi byla rozměřena 
a rozdělena stavební místa pro osadníky. Protože osadníků bylo více než místa kolem, bylo 
rozhodnuto zahájit současně vyměřování a rozdělování pozemků pro další uchazeče 
severněji odtud na místě, kde se říkalo Uhrobce (později Ohrobce). Ve starých zápisech se 
říká, že obě obce byly založeny vjedno čili najednou, jako jeden celek. Práva, která byla 
novým osadníkům udělena ihned při založení, byla pro všechny na obou místech stejná, což 
měl vyjádřit i budoucí název obce - ZVOLE. Pro druhou část Zvole se však vžil název Ohrobec. 
Název Zvole byl právní výraz tehdejší doby, který v souhrnu znamenal: všechna práva novým 
usedlíkům udělena. 

Nově vybudovaná obec měla výjimečné postavení mezi okolními osadami rozvíjející se nově 
zakládaným městečkům. Měla svoji vlastní správu a nepodléhala žádné církevní vrchnosti, 
podléhala jen pod moc svého zakladatele. Ke správě obce byl vrchností ustanoven rychtář. 
Jemu k ruce byli jmenováni dva konšelé z ostatních usedlíků. Nové obyvatele obce tvořili 
vesměs váleční vysloužilci, kteří bojovali v žoldu po boku svého pána tj. pana Diviše 
z Všechrom pod praporcem bílého trojlistu v červeném poli, erbovním znakem pánů z Říčan. 

Celá obec byla chráněna před nenadálým nájezdem nepřítele a před smečkami vlků, které 
v zimní době táhly krajem a způsobovaly nemalé škody na zvěři i domácím dobytku. 

Až do r. 1865 se chodilo pěšky do okolních obcí i do Prahy. V tomto roce byla zprovozněna 
paroplavba po Vltavě z Vraného do Prahy. Roku 1884 spojila nová silnice Zvoli přes Břežany 
s Prahou. Železnice Praha - Vrané - Čerčany byla dokončena a provoz na ní zahájen roku 
1898. V roce 1907 byla postavena silnice Zvole - Vrané, další rok Zvole - Březová - Oleško, 
plánována byla silnice Oleško - Davle, která se už neuskutečnila. Konečně r. 1914 byla obec 
spojena s okresním městem Jílové. Jen velmi pomalu se tak vesnice dostávala ze zaostalosti. 

Dominantami obce jsou novogotický kostel sv. Markéty a budova základní školy postavené 
v roce 1887 a podstatně rozšířena přístavbou v roce 2006. Vzhledu obce dominují dva 
rybníky, tvořící spolu s alejemi lip náves obce. 

15.   

http://www.zvole.info/
http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/


 
 

 

 

14.3. Realizované semináře v obci Zvole 

Vzdělávací modul Termín výuky 
Místo 
výuky 

Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

21.11.2014 Zvole  
JUDr. Stanislav 
Sviták 

Hájek Tomáš, Ing.  
9 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

9.1.2015 Zvole  
JUDr. Stanislav 
Sviták 

Hájek Tomáš, Ing.  
- 
 

2. Rodinné a dědické právo 16.1.2015 Zvole  
JUDr. Taťána 
Sommerová 

Hájek Tomáš, Ing.  
- 

2. Rodinné a dědické právo 6.2.2015 Zvole  
Mgr. Václav 
Linhart 

Hájek Tomáš, Ing.  
- 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku 

20.3.2015 Zvole  
JUDr. Stanislav 
Sviták 

Hájek Tomáš, Ing.  
- 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

27.3.2015 Zvole  
Ing. Tomáš 
Hájek 

Hájek Tomáš, Ing.  
- 

5. Digitální technologie 10.4.2015 Zvole  Petr Gregor Ing. Tomáš Hájek - 

 

Realizace seminářů v obci Zvole byla zahájena modulem Občanský zákoník – soukromé právo, 

kterého se zúčastnilo 9 osob. Tento seminář pod vedením JUDr. Stanislava Sviták získal  průměrné 

hodnocení 8,37. 

 

 



 
 

 

16. Obec Žitovlice 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

16.1. Charakteristika obce 
status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ0208 503410 

kraj (NUTS 3): Středočeský (CZ020) 

okres (NUTS 4): Nymburk (CZ0208) 

obec s rozšířenou působností: Nymburk 

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 6,57 km² 

počet obyvatel: 175 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°17′39″ s. š., 15°8′13″ v. d. 

nadmořská výška: 208 m n. m. 

PSČ: 289 34 

zákl. sídelní jednotky: 2 

části obce: 2 

katastrální území: 2 

adresa obecního úřadu: Žitovlice 54 
289 34 Rožďalovice 

starosta / starostka: Josef Kříž 

Oficiální web: http://www.zitovlice.cz 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org a www.czso.cz 

http://www.mapy.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Nymburk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nymburk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_(%C4%8Cesko)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=%C5%BDitovlice&params=50.294033635539_N_15.137068755574_E_type:city_region:CZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://www.zitovlice.cz/
http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/


 
 

 

16.2. Historie obce 

První historicky doložená zmínka o existenci středověkých obcí pochází z počátku 14. století, 
o obci Žitovlice roku 1352 a obci Pojedy roku 1323. Středověký význam Žitovlic dokládá 
existence farního kostela před rokem 1371. K roku 1404 je historicky doloženo vlastnictví 
Zdeňkem ze Žitovlic. V 1. polovině 15. století náležely Žitovlice vladycké rodině Žitovlických 
ze Slivna. Dřevěný farní kostel svatého Václava shořel v roce 1618 a následně byl vystavěn 
nový opět ze dřeva Albrechtem Trčkou. 30letou válkou a následnými událostmi Žitovlice a 
Pojedy zřejmě značně utrpěly, neboť v této době zde zanikla fara a Žitovlice připadly k 
Rožďalovicům, k nimž patřily až do roku 1850. Dřevěný kostel spadl roku 1757, a tak byl po 
letech 1769-1772 postaven nový, zděný, v barokním slohu, nákladem hraběnky Aloisie Clam-
Gallasové. 

K nejcennějším kulturně historickým a architektonickým památkám Žitovlic patří kostel 
svatého Václava, který je vystavěn v pozdně barokním slohu v letech 1769-1772, obnoven 
byl roku 1863. Cenný je celý areál kostela, s ohradní zdí a bývalým hřbitovem s poničenými 
náhrobky z minulého století. V obci se nacházejí dvě pískovcové plastiky ukřižování- jedna na 
návsi a jedna u stávajícího hřbitova. Další plastikou v katastru obce je železný kříž na 
kamenném podstavci za obcí u silnice do Rožďalovic. 

Pojedy se z urbanistického a architektonického hlediska pro svou téměř pravidelnou 
čtvercovou náves staly roku 1995 památkovou zónou. Obec si uchovala původní 
nenarušenou skladbu zástavby, tvořené přízemními roubenými stavbami z konce 18. a 
počátku 19. století a zděnými domy z přelomu 19. a 20. století, z nichž některé mají starší 
roubená jádra. Působivý interiér návsi dotváří centrálně umístěná budova kovárny z konce 
18. století. V její blízkosti stojí zvonička a kamenný kříž z 19. století. 

Základní škola byla postavena v Žitovlicích ve 2. pol. 19. století a byla zrušena až v 70. letech 
20. století, v období, kdy násilná kolektivizace zemědělství a podpora výstavby bytů ve 
městech a tzv. střediskových obcích, zcela podlomila další životaschopnost menších 
zemědělských vesnic. V 50. až 70. letech došlo též k postupné likvidaci drobných řemeslníků 
a občanských spolků a organizací, což mělo spolu s postupným poklesem zaměstnanosti v 
zemědělství za následek větší vlnu vystěhovalectví a zánik i základních obslužných zařízení 
vybavenosti a služeb. Od 80. let se obce stávají cílem rodinné rekreace městského 
obyvatelstva, zejména pražské aglomerace. 

16.3. Realizované semináře v obci Žitovlice 

Vzdělávací modul Termín výuky Místo výuky Lektor Místní koordinátor 
Počet 
CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

4. 12. 2014 Žitovlice-
Pojedy 

JUDr. Vladimír 
Horálek 

Beneš Luděk, Bc. 13 

 

Semináře konaného 4.12.2014 Občanský zákoník – soukromé právo, který lektoroval JUDr. Vladimír 

Horálek, se zúčastnilo 13 osob, což v porovnání s účastí cílové skupiny na tomto modulu v jiných 



 
 

 

obcích představuje nadprůměrný zájem. Seminář získal  průměrné hodnocení 7,53. Realizace dalších 

seminářů není pro zatím s obcí dohodnuta. 

 

17. Obec Žižice 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

17.1. Charakteristika obce 
status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ0203 533157 

kraj (NUTS 3): Středočeský (CZ020) 

okres (NUTS 4): Kladno (CZ0203) 

obec s rozšířenou působností: Slaný  

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 12,06 km² 

počet obyvatel: 637 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°14′47″ s. š., 14°9′14″ v. d.  

nadmořská výška: 234 m n. m. 

PSČ: 273 21 až 274 01 

zákl. sídelní jednotky: 6 

části obce: 5 

http://www.mapy.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kladno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slan%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_(%C4%8Cesko)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=%C5%BDi%C5%BEice&params=50.246359515329_N_14.153972719557_E_type:city_region:CZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce


 
 

 

katastrální území: 5 

adresa obecního úřadu: Žižice 31 
27401 Slaný 1 

starosta / starostka: Vratislav Rubeš 

Oficiální web: http://www.zizice.cz 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org a www.czso.cz 

 

17.2. Historie obce 
Vzhledem k vysoké úrodnosti půdy bylo území osídleno již od nejstarších dob - dosud byly 

nalezeny pohřebiště u obce Žižice s předměty kultury Unětické a Knovízké. Žižice se 

historicky připomínají již roku 1310 (Pabyk de Zuzicz), 1416 (Roset de Zizicz). Od 16. století 

do 1848 patřila část obce klášteru břevnovskému. Od roku 1849 do 1874 byly Žižice součástí 

obce Luníkov spolu s Vítovem a Blahoticemi. Od roku 1874 byla obec samostatná, po roce 

1948 byly s Žižicemi administrativně sloučeny jako osady Osluchov, Luníkov, Vítov a Drnov. 

 

17.3. Realizované semináře v obci Žižice 

Vzdělávací modul Termín výuky 
Místo 
výuky 

Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

16.11.2014 Žižice 
JUDr. Vladimír 
Horálek 

Kučera Stanislav 
9 

 
Seminář konaný 16. 11. 2014 na téma Občanský zákoník – soukromé právo pod vedením JUDr. 

Vladimíra Horálka získal  průměrné hodnocení 8,88. 

 

Kontakty 

V případě zájmu o zapojení do projektu REGION nás můžete kontaktovat na email: 

region@bankovniakademie.cz nebo se můžete obrátit na jednotlivé členy realizačního týmu 

v Ústeckém a Středočeském kraji:  

 

Jméno Pozice  Kontakt  

Ing. Václav Kohout, CSc., MBA Regionální garant pro ÚK a SčK + 420 602 338 121 

Mgr. Eva Čermáková Regionální garant pro SčK + 420 724 132 169 

Ing. Petra Škarýdová Regionální garant pro SčK + 420 210 088 886 

PaedDr. Václav Netolický Regionální organizační pracovník 
pro ÚK 

+ 420 476 700 339 

Ing. Jana Gabrielová Regionální organizační pracovník 
pro SčK 

+ 420 724 859 169 
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