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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.   

  



 
 

 

Otestování znalostí získaných absolvováním vzdělávacího programu 

projektu REGION  

Součástí projektového portálu je i možnost jednoduchou formou ověřit znalosti získané absolvováním 

jednotlivých částí vzdělávacího programu REGION. K tomuto účelu jsou registrovaným a na konkrétní 

seminář přihlášeným účastníkům zpřístupněny testové otázky, které umožní v relativně krátkém čase, 

při využití automatického vyhodnocení správnosti odpovědí, provést orientační ověření dosažených 

znalostí. Testové otázky jsou rozděleny do následujících tematických celků korespondujících 

s jednotlivými moduly vzdělávacího programu: 

1. Občanský zákoník – soukromé právo 

 

2. Rodinné a dědické právo 

 

3. Sousedské právo, ochrana člověka a majetku 

 

4. Finanční a spotřebitelská gramotnost 

 

5. Digitální technologie 

 

6. Základy podnikání 

 

  



 
 

 

Realizační tým projektu v příslušném období 
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. František Folttiny Odborný řešitel IT výstupů KA1 

 
Jméno Pozice  

Ing. Tomáš Hájek Garant semináře 

Mgr. Anna Nováková Garant semináře 

Ing. Naděžda Petrů Garant semináře 

JUDr. Stanislav Sviták Garant semináře 

Mgr. Dagmar Bartošová Lektor 

Ing. Tomáš Hájek  Lektor 

JUDr. Vladimír Horálek  Lektor 

JUDr. Tereza Jonáková  Lektor 

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. Lektor 

Mgr. Václav Linhart Lektor  

Ing. Denisa Palusková Lektor 

Ing. Naděžda Petrů  Lektor 

Mgr. Jan Rosenbaum  Lektor 

JUDr. Stanislav Sviták Lektor 

JUDr. Taťána Sommerová  Lektor 

PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.  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 

Vladimír Kopečný  Místní koordinátor  

Stanislav Kučera  Místní koordinátor 

Miroslava Kučerová  Místní koordinátor  

Petra Mašková Místní koordinátor 

Iveta Minaříková  Místní koordinátor 

Monika Phungová Místní koordinátor 

Petra Svojtková  Místní koordinátor  

Radek Šesták Místní koordinátor 



 
 

 

Ludmila Třeštíková  Místní koordinátor  

David Vačilja  Místní koordinátor 

Mgr. Rudolf Vojtěch  Místní koordinátor  

 

Pokračování seminářů z předchozího Bulletinu č. 2 

1. Městys Davle 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Lektor Místní koordinátor 
Počet 
účastníků 
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  11 

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

Ing. Tomáš Hájek  20 

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 

 

Nejlepší hodnocení získal v měsíci lednu seminář konaný 10. 1. 2015 na téma Finanční a spotřebitelská 

gramotnost lektora Ing. Tomáše Hájka. Průměrné hodnocení je 9,1 (na škále od 1 do 10, kde 1 je 

nejhorší možné hodnocení a 10 nejlepší možné hodnocení). 

 

2.  Horní Beřkovice 

Vzdělávací modul Termín výuky Lektor Místní koordinátor 
Počet 
účastníků 
CS 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

14.11.2014 Ing. Tomáš Hájek Vačilja David  14 

5. Digitální technologie 16.1.2015 Ing. Hana 
Hoffmannová  

Vačilja David  9 

2. Rodinné a dědické právo 13.2.2015 Mgr. Václav Linhart  Vačilja David   
1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

13.3.2015 Mgr. Václav Linhart  Vačilja David   

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

10.4.2015 Mgr. Václav Linhart  Vačilja David   

 

V Horních Beřkovicích se konal v lednu jeden seminář a to na téma Digitální technologie. Lektorem byla 

Ing. Hana Hoffmannová. Průměrné hodnocení semináře dle účastníků je 7,22. 

 



 
 

 

3. Hrobčice 

  Vzdělávací modul Termín výuky Lektor Místní koordinátor 
Počet 
účastníků 
CS 

6. Základy podnikání  21.11.2014 Mgr. Jan Rosenbaum Balín Jindřich  8 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

22.11.2014 Ing. Denisa Palusková Balín Jindřich  8 

5. Digitální technologie  1.12.2014 RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. Balín Jindřich  8 

2. Rodinné a dědické právo 3.12.2014 JUDr. Tereza Jonáková Balín Jindřich  8 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

15.1.2015 JUDr. Stanislav Sviták Balín Jindřich  8 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

16.1.2015 JUDr. Tereza Jonáková Balín Jindřich  8 

 

V Hrobčicích v lednu proběhly dva semináře. Dle hodnocení účastníků byl úspěšnější seminář konaný 

16. 1. 2015 na téma Sousedské právo, ochrana člověka a majetku, lektorem byla JUDr. Tereza 

Jonáková. Tento seminář získal od účastníků průměrné hodnocení 8,75. 

 

4. Kostomlaty pod Milešovkou 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Lektor Místní koordinátor 
Počet 
účastníků 
CS 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

6.11.2014 Mgr. Dagmar Bartošová  Mašková Petra 8 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

8.11.2014 JUDr. Stanislav Sviták Mašková Petra 8 

6. Základy podnikání  11.11.2014 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, 
MBA  

Mašková Petra 8 

2. Rodinné a dědické právo 12.11.2014 JUDr. Tereza Jonáková  Mašková Petra 8 

5. Digitální technologie  13.11.2014 RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.  Mašková Petra 8 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

13.1.2015 JUDr. Stanislav Sviták Mašková Petra 8 

 

Poslední seminář v Kostomlatech pod Milešovkou se uskutečnil 13. 1. 2015 a to na téma Občanský 

zákoník – soukromé právo. Průměrné hodnocení tohoto semináře je 9,37. 

 

5.  Lišnice 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Lektor Místní koordinátor 
Počet 
účastníků 
CS 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

8.11.2014 Mgr. Dagmar Bartošová  Šesták Radek  15 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

9.11.2014 JUDr. Stanislav Sviták Šesták Radek  15 



 
 

 

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

Šesták Radek  17 

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

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

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

11.1.2015 JUDr. Tereza Jonáková  Šesták Radek  14 

 

Také v Lišnicích proběhl v lednu poslední seminář na téma Sousedské právo, ochrana člověka 

a majetku. Lektorem byla JUDr. Tereza Jonáková, zúčastnilo se 14 účastníků cílové skupiny. Jejich 

průměrné hodnocení tohoto semináře je 8,85. 

 

6.     Královice 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Lektor Místní koordinátor 
Počet 
účastníků 
CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

14.11.2014 JUDr. Vladimír 
Horálek 

Kučera Stanislav  8 

2. Rodinné a dědické právo 12.12.2014 JUDr. Vladimír Horálek Kučera Stanislav  7 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

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

Kučera Stanislav  9 

 

30. 1. 2015 proběhl seminář Sousedské právo a ochrana majetku v Královicích. Průměrné hodnocení 

tohoto semináře 9 účastníky cílové skupiny je 8,22. 

 

7. Obora 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Lektor Místní koordinátor 
Počet 
účastníků 
CS 

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

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

23.11.2014 Ing. Denisa Palusková Frajtová Lucie  
8 

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

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

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

11.1.2015 JUDr. Stanislav Sviták Frajtová Lucie  
8 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

18.1.2015 JUDr. Tereza Jonáková  Frajtová Lucie  
8 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku 

25.1.2015 JUDr. Tereza Jonáková  Frajtová Lucie  
4 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

1.2.2015 Ing. Denisa Palusková Frajtová Lucie 
 

6. Základy podnikání 8.2.2015 Mgr. Jan Rosenbaum Frajtová Lucie  

 



 
 

 

V Oboře proběhly v lednu dva semináře. Dle hodnocení účastníků byl úspěšnější seminář 11. 1. 2015 

Občanský zákoník – soukromé právo pod vedením JUDr. Stanislava Svitáka, jehož průměrné hodnocení 

účastníky cílové skupiny je 9,8. Vzhledem k zájmu ze strany cílové skupiny o další semináře bude v Obci 

probíhat druhý běh, v rámci kterého budou některé semináře zopakovány. 

 

8. Panenský Týnec 

Vzdělávací modul Termín výuky Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
účastníků 
CS 

1. Občanský zákoník - soukromé 
právo 

6.11.2014 JUDr. Vladimír 
Horálek 

Kučera Stanislav  9 

2. Rodinné a dědické právo 10.12.2014 JUDr. Vladimír 
Horálek 

Kučera Stanislav  8 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

27.1.2015 PhDr. Mgr. Jan Šmíd, 
Ph.D.  

Kučera Stanislav  8 

 

Seminář Sousedské právo, ochrana člověka a majetku konaný 27. 1. 2015 získal od účastníků průměrné 

hodnocení 8,37. 

 

9. Pavlíkov 

Vzdělávací modul Termín výuky Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
účastníků 
CS 

1. Občanský zákoník - soukromé 
právo 

25.11.2014 JUDr. Stanislav Sviták Jančík Jaroslav, 
PhDr.  

8 

2. Rodinné a dědické právo 20.1.2015 JUDr. Tereza Jonáková  Jančík Jaroslav, 
PhDr.  

7 

6. Základy podnikání  17.2.2015 Mgr. Jan Rosenbaum Gebhart Vlastimil, 
Ing.  

 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

24.2.2015 JUDr. Stanislav Sviták Gebhart Vlastimil, 
Ing.  

 

5. Digitální technologie 11.5.2015 RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.  Gebhart Vlastimil, 
Ing.  

 

 

V Pavlíkově se v lednu uskutečnil jeden seminář na téma Rodinné a dědické právo, lektorem byla JUDr. 

Tereza Jonáková. Průměrné hodnocení od účastníků semináře je 8,57. 

 

10.    Srbeč 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
účastníků 
CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

1.12.2014 JUDr. Vladimír Horálek Kučera Stanislav  14 

2. Rodinné a dědické právo 23.1.2015 PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.  Kučera Stanislav  8 



 
 

 

 

Semináře Rodinné a dědické právo se v Srbči zúčastnilo 8 účastníků. Jejich průměrné hodnocení 

semináře je 9,12. 

 

11.     Tuřany 

Vzdělávací modul Termín výuky Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
účastníků 
CS 

1. Občanský zákoník - soukromé 
právo 

19.11.2014 JUDr. Vladimír Horálek Kučera Stanislav  9 

2. Rodinné a dědické právo 21.1.2015 JUDr. Taťána 
Sommerová  

Kučera Stanislav  10 

 

Semináře Rodinné a dědické právo se v Tuřanech 21. 1. 2015 zúčastnilo 10 účastníků. Jejich průměrné 

hodnocení semináře je 8,7. 

 

12.  Zvole 

Vzdělávací modul Termín výuky Lektor 
Místní 

koordinátor 
Počet 

účastníků CS 

1. Občanský zákoník - soukromé 
právo 

21.11.2014 JUDr. Stanislav Sviták Hájek Tomáš, Ing.  9 

1. Občanský zákoník - soukromé 
právo 

9.1.2015 JUDr. Stanislav Sviták Hájek Tomáš, Ing.  14 

2. Rodinné a dědické právo 16.1.2015 JUDr. Taťána 
Sommerová 

Hájek Tomáš, Ing.  13 

2. Rodinné a dědické právo 6.2.2015 Mgr. Václav Linhart Hájek Tomáš, Ing.   

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku 

20.3.2015 JUDr. Stanislav Sviták Hájek Tomáš, Ing.   

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

27.3.2015 Ing. Tomáš Hájek Hájek Tomáš, Ing.   

5. Digitální technologie 10.4.2015 Petr Gregor Ing. Tomáš Hájek  

 

Nejvíce účastníků cílové skupiny se v lednu v obci Zvole zúčastnilo semináře Občanský zákoník – 

soukromé právo. Nejlepší hodnocení od účastníků má pak seminář Rodinné a dědické právo 

s průměrnou hodnota 8,6. 

  



 
 

 

Realizace seminářů v nově zařazených obcích 
 

13. Obec Havraň 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

13.1. Charakteristika obce 
status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ0425 567141 

kraj (NUTS 3): Ústecký (CZ042) 

okres (NUTS 4): Most (CZ0425) 

obec s rozšířenou působností: Most 

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 17,16 km² 

počet obyvatel: 664 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°27′ s. š., 13°35′56″ v. d.  

nadmořská výška: 245 m n. m. 

PSČ: 435 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=Havra%C5%88&params=50.450136541977_N_13.598861538849_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: Havraň 11 
43501 Havraň 

starosta / starostka: Zděnka Smetanová  

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

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

 

13.2. Historie obce 
První písemná zpráva o vsi pochází již z roku 1281, kdy je v listině zmiňován jako svědek jistý Chval z 
Havraně (Qual de Habran). V roce 1337 vedl spor Ješek z Havraně se Štěpánem z Hrušova a Moravěvsi 
o patronátní právo nad kostelem. Spor o dosazování faráře je první zmínkou o zdejším kostele. Majitelé 
vsi a poplužního dvora během 14. století nejsou přesně známi. Ves byla rozdělena mezi více vlastníků, 
kteří se střídali. V 15. století byla ves v majetku pánů z Koldic. V roce 1492 prodal Těma z Koldic Havraň 
Jiřímu a Václavovi z Fictumu za 1100 kop českých grošů. V roce 1496 Jiří Opl z Fictumu odkázal ves a 
její platy na nábožné a dobročinné skutky pro chudinu z Mostu. Od následujícího roku byla ves pod 
správou mosteckého purkmistra a městské rady. Při dělení majetku mezi katolíky a protestanty v roce 
1615 zůstala katolíkům. V roce 1628 se Havraň opět ocitla pod správou městské rady a byla začleněna 
do městského panství Kopisty, jehož součástí zůstala až do roku 1848. Po roce 1850 se Havraň stala 
samostatnou obcí s připojenými osadami Moravěves a Saběnice. 

První písemná zpráva o škole v Havrani pochází z roku 1673. Farní škola byla umístěna v domě č. p. 40. 
V roce 1844 byla postavena nová školní budova. V roce 1921 byla v obci zřízena i česká obecná škola. 
Základní škola v obci existovala do roku 2007, kdy byla pro malý počet žáků zrušena. 

Obyvatelstvo se tradičně živilo zemědělstvím a ovocnářstvím, v 18. století jsou u obce zaznamenány i 
chmelnice. Od poloviny 19. století se začíná také v Havrani rozvíjet podnikání a průmysl. V roce 1869 
bylo v okolí Havraně 14 malých uhelných šachet. První zmínka o těžbě uhlí u Havraně je nicméně 
mnohem starší. Už v roce 1613 udělil císař Matyáš mosteckému měšťanovi Hansi Weidlichovi právo na 
těžbu a využití zdejšího uhlí. Malodoly však nebyly příliš rentabilní a do konce 19. století zanikly. Obec 
si tak udržela svůj zemědělský charakter. Jediným průmyslovým podnikem, který zůstal v Havrani, byl 
cukrovar. V roce 1882 jej vybudovala firma Hielle & Dittrich z Krásné Lípy. V roce 1887 byla Havraň 
napojena na dnes již zrušenou železniční trať Vrskmaň-Strupčice-Malé Březno-Havraň-Polerady-
Počerady. V současnosti je průmysl soustředěn v nově vybudované průmyslové zóně Joseph jižně od 
obce při silnici I/27. Do katastru obce patří obce Moravěvec a Saběnice 

 

13.3. Realizované semináře v obci 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet účastníků CS  

4. Finanční a 
spotřebitelská 
gramotnost 

14.1.2015 Mgr. Dagmar 
Bartošová  

Balogová Miluše 9 

6. Základy 
podnikání  

21.1.2015 Ing. Mgr. Jaromír 
Tichý, MBA  

Balogová Miluše 9 

2. Rodinné a 
dědické právo 

28.1.2015 JUDr. Tereza 
Jonáková  

Balogová Miluše 9 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://www.ouhavran.cz/
http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/1281
http://cs.wikipedia.org/wiki/1337
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poplu%C5%BEn%C3%AD_dv%C5%AFr
http://cs.wikipedia.org/wiki/1492
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gro%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1496
http://cs.wikipedia.org/wiki/Purkmistr
http://cs.wikipedia.org/wiki/1615
http://cs.wikipedia.org/wiki/1628
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kopisty
http://cs.wikipedia.org/wiki/1848
http://cs.wikipedia.org/wiki/1850
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morav%C4%9Bves
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sab%C4%9Bnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/1673
http://cs.wikipedia.org/wiki/1844
http://cs.wikipedia.org/wiki/1921
http://cs.wikipedia.org/wiki/2007
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chmelnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/1869
http://cs.wikipedia.org/wiki/1613
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maty%C3%A1%C5%A1_Habsbursk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1882
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sn%C3%A1_L%C3%ADpa
http://cs.wikipedia.org/wiki/1887
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrskma%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strup%C4%8Dice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_B%C5%99ezno_(okres_Most)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polerady_(okres_Most)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Derady
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmyslov%C3%A1_z%C3%B3na_Joseph


 
 

 

5. Digitální 
technologie 

10.2.2015 RNDr. Jan Krejčí, 
Ph.D.  

Balogová Miluše  

 

Všech tří seminářů se zúčastnil stejný počet účastníků. Dle hodnoceních zúčastněných můžeme 

považovat za nejoblíbenější seminář Rodinné a dědické právo, který získal hodnocení s hodnotou 10, 

tedy maximální možné ohodnocení. Uskutečnil se 28. 1. 2015, lektorem byla JUDr. Tereza Jonáková. 

 

14. Obec Kovářská 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

14.1. Charakteristika obce 
 status: městys 

NUTS 5 (obec): CZ0422 563137 

kraj (NUTS 3): Ústecký (CZ042) 

okres (NUTS 4): Chomutov (CZ0422) 

obec s rozšířenou působností: Kadaň 

pověřená obec: Vejprty 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 20,87 km² 

počet obyvatel: 1 089 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°26′18″ s. š., 13°3′14″ v. d.  

nadmořská výška: 815 m n. m. 

http://www.mapy.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstys
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_Chomutov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kada%C5%88
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/Vejprty
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=Kov%C3%A1%C5%99sk%C3%A1&params=50.438321578247_N_13.053974118967_E_type:city_region:CZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka


 
 

 

PSČ: 431 86 

zákl. sídelní jednotky: 1 

části obce: 1 

katastrální území: 1 

adresa úřadu městyse: nám. J. Švermy 64 
43186 Kovářská 

starosta / starostka: Alena Kepičová 

Oficiální web: http://www.kovarska.cz 
E-mail: starosta@kovarska.cz 

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

 

14.2. Historie obce 
První zmínky o obci pocházejí z období středověku, kdy byla regionálním centrem těžby kovů a jejich 
zpracování. První písemná zmínka o obci je z roku 1555. V roce 1883 obec získala svůj vlastní emblém 
se symbolem vypalovací vápenné věže uprostřed. Obyvatelstvo této oblasti bylo převážně německé, 
proto si obec dlouho podržela svůj původní název Schmiedeberg. Až od roku 1947 má obec svůj český 
název Kovářská.  

Původnímu středu obce dominuje barokní kostel sv. Michaela, postavený v letech 1709 - 1710. Před 
kostelem stojí barokní Mariánský sloup z roku 1706. Za obcí, ve směru na Černý potok se nachází kaple 
sv. Marka a za nádražím v Kovářské zbytky staré vápenky postavené v padesátých letech 19. století. 
V obci je Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím, které připomíná události z 11. září 1944.  

Nyní je Kovářská především střediskem rekreace a zimních sportů. Během léta můžete v okolí využít 

mnoho turistických tras a cykloturistických tras, které jsou napojeny na obdobné trasy na německé 

straně hranice, při užití hraničních přechodů pro pěší (Vejprty-Bärenstein, Černý Potok-Johstadt 

a Loučná-Oberwiesenthal). V okolí se nalézají četná rašeliniště a přírodní rezervace Červené blato. 

V zimních měsících je zde možné využít místní lyžařskou sjezdovku s vlekem nebo Ski areál Klínovec (je 

možná doprava Skibusem z obce Kovářská). Pro běžkaře jsou v okolí připravené běžecké trasy. 

 

 14.3.  Realizované semináře v obci 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Místo 
výuky 

Lektor Místní koordinátor 
Počet 
účastníků 
CS 

4. Finanční a 
spotřebitelská 
gramotnost 

13.1.2015 Kovářská  Mgr. Dagmar 
Bartošová  

Vojtěch Rudolf, Mgr.   10 

6. Základy podnikání  15.1.2015 Kovářská  Mgr. Jan 
Rosenbaum 

Vojtěch Rudolf, Mgr.   10 

5. Digitální technologie 20.1.2015 Kovářská  RNDr. Jan 
Krejčí, Ph.D.  

Vojtěch Rudolf, Mgr.   10 

2. Rodinné a dědické 
právo 

22.1.2015 Kovářská  JUDr. Tereza 
Jonáková  

Vojtěch Rudolf, Mgr.   10 

 

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.kovarska.cz/
mailto:starosta@kovarska.cz
http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/1555


 
 

 

Všech čtyř seminářů se zúčastnil stejný počet účastníků. Dle hodnocení účastníků byl nejoblíbenější 

seminář 22. 1. 2015 Rodinné a dědické právo, získal průměrné hodnocení 9,2. Lektorem byla JUDr. 

Tereza Jonáková. 

 

15.  Obec Malé Březno 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

15.1. Charakteristika obce 
status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ0427 568091 

kraj (NUTS 3): Ústecký (CZ042) 

okres (NUTS 4): Ústí nad Labem (CZ0427) 

obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem 

pověřená obec: Velké Březno 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 11,06 km² 

počet obyvatel: 500 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°40′22″ s. š., 14°10′20″ v. d.  

nadmořská výška: 135 m n. m. 

PSČ: 400 02 

zákl. sídelní jednotky: 3 

části obce: 2 

katastrální území: 3 

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_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_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/Velk%C3%A9_B%C5%99ezno
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=Mal%C3%A9_B%C5%99ezno_(okres_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem)&params=50.672684016175_N_14.172359262289_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: Malé Březno 7 
40002 Ústí nad Labem 2 

starosta / starostka: Renata Zvoníčková  

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

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

 

15.2. Historie obce 
Nejstarší doklady o trvalém osídlení této oblasti pochází z 2. poloviny 13. století. Jde o období, kdy 
poprvé vzniká prostorově stabilní struktura vesnice jako sídelního typu v takové podobě, jak je známá 
dodnes. Název je odvozován od původního Březen nebo-li Březový les. Obec v té době tvořila 
samostatné dominium, tzn. samostatný celek s vlastní vrchností. Od roku 1334 tu stál kostel s farou 
patřící žateckému děkanství. Jedním z historicky významných majitelů obce byl Jaroslav Boryn ze Lhoty, 
který vlastnil statek Malé Březno od roku 1565 a vedl poddané k protestantismu (obec byla do té doby 
katolickou, posledním katolickým farářem v obci byl Johan Schweinzer). V roce 1597 dal Boryn ze Lhoty 
v obci postavit kostelní věž s erbem svého rodu, která doposud stojí. 

Za třicetileté války (1618 - 1648) se stal kostel i s věží obětí ohně, vyhořel a byl těžce poškozen. Teprve 
roku 1644 byl novým statkářem, panem Johannem Georgem Proy a jeho chotí Judith, rozenou von 
Tannenfeld, znovu kostel vystavěn do barokní podoby. V roce 1669 statkář zemřel, o čemž je i záznam 
v matriční knize. Jeho dědic Johan Caspar, rytíř von Proy von Gastellberg und Funkelstein prodal roku 
1872 statek Malé Březno včetně farností panu Ferdinandu Wilhelmu Popelovi, hraběti z Lobkowitz, 
pánů z Jezeří a kostel i obec spadala od té doby k farnosti Nové Sedlo nad Bílinou. To souvisí se získáním 
majetku pro rod Lobkowitzů z větve jezeřské a po jejich vymření pak Lobkowitzů větve roudnické. 
Od roku 1670 byli Lobkowitzové i patroni kostela. K roku 1679 je doložena zmínka, že v obci byla škola. 

Roku 1495 bylo k názvu Březno připojeno označení Malé Ve 20. století byla obec odsouzena k likvidaci 
a na jejím místě měla vzniknout výsypka. Pro tu byla nakonec vyhrazena jiná lokalita a Malé Březno tak 
nerozšířilo seznam "zmizelých" obcí Podkrušnohorské pánve. 
 

15.3. Realizované semináře v obci 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Místo výuky Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
účastníků 
CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

6.1.2015 Malé Březno JUDr. Stanislav 
SvitákSviták 

Havlena 
Miroslav 

9 

6. Základy podnikání  13.1.2015 Malé Březno Ing. Mgr. 
Jaromír Tichý, 
MBA  

Havlena 
Miroslav 

12 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

20.1.2015 Malé Březno Ing. Denisa 
Palusková 

Havlena 
Miroslav 

11 

5. Digitální technologie 3.2.2015 Malé Březno RNDr. Jan 
Krejčí, Ph.D.  

Havlena 
Miroslav 

 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

17.2.2015 Malé Březno JUDr. Stanislav 
Sviták 

Havlena 
Miroslav 

 

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


 
 

 

Nejpočetnější obsazení účastníků měl seminář Základy podnikání. Nejvíce oblíbený dle průměrného 

hodnocení účastníků je seminář Občanský zákoník – soukromé právo konaný 6. 1. 2015, lektorem byl 

JUDr. Stanislav Sviták. Seminář získal průměrné hodnocení 9. 

 

16. Obec Měchenice 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

16.1. Charakteristika obce 
status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ020A 539490 

kraj (NUTS 3): Středočeský (CZ020) 

okres (NUTS 4): Praha-západ (CZ020A) 

obec s rozšířenou působností: Černošice 

pověřená obec: Jílové u Prahy 

historická země: Čechy 

katastrální území: Měchenice 

katastrální výměra: 1,33 km² 

počet obyvatel: 754 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 49°54′30″ s. š., 14°23′22″ v. d.  

nadmořská výška: 205 m n. m. 

PSČ: 252 06 

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/J%C3%ADlov%C3%A9_u_Prahy
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=M%C4%9Bchenice&params=49.908247018805_N_14.389329571319_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


 
 

 

zákl. sídelní jednotky: 1 

části obce: 1 

katastrální území: 1 

adresa obecního úřadu: Hlavní 4 
Měchenice 
252 06 Davle 

starosta / starostka: Kateřina Gavlasová 

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

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

 

16.2. Historie obce 
Měchenice leží na levém břehu Vltavy, 5 km od jižní hranice hl. m. Prahy, 2 km pod soutokem Sázavy 

s Vltavou. Obec patří mezi nejstarší sídla v Čechách - v roce 1999 oslavila 1.000 let od první zmínky 

o své existenci - Boleslav II. daroval v roce 999 tehdejší osadu Ostrovskému klášteru.  

 

Ve středověku obec měnila vlastníky, do poloviny 20tého století měla status osady a od roku 1960 je 

samostatnou obcí. Podle návrhu měchenického občana Jiřího Diviše udělil obci znak a prapor předseda 

PS ČR 18. 6. 1998. V modrém štítě nad stříbrnou patou s modrým břevnem stříbrný klín s černým 

plamenným křídlem (červené plaménky), provázený vpravo zlatým tlapatým křížem a vlevo zlatým 

sluncem. 

 

Vzhledem k tomu, že leží v romantickém údolí Vltavy a díky blízkosti hlavního města má charakter 

vilové čtvrti na periferii Prahy. Není zde ani kostel, ani škola, obec nemá náves. Převážnou část 

zastavěné plochy zaujímají zahrady s vilkami a rodinnými domky, dále je na katastru obce 

130 rekreačních chat, majitelé převážně obyvatelé Prahy. Není zde žádný průmysl, pouze prodejna 

stavebnin a betonových výrobků, prodej řeziva. Většina domů i chat byla postavena po I. světové válce 

(původně měla obec pouze kolem 20 popisných čísel). 

 

Prosperuje zde dobře zařízený autokemp, provozovaný místní TJ Sokol. V Měchenicích je provozován 

autokemp, který poskytuje ubytování v nových 2-4 lůžkových bungalovech i místo pro vlastní stany či 

karavany. Spolu s restauračním zařízením je v areálu i venkovní bazén a dětské hřiště, je tu také 

možnost zapůjčení kanoí k projížďce do okolí. 13. srpna 1927 byl založen AFK (Atletický fotbalový klub) 

Měchenice. V témže roce bylo vybudováno i fotbalové hřiště, které bylo však později zaplaveno 

po stavbě vranské přehrady. Nahradilo jej hřiště postavené v roce 1940 hřiště na místě, kde je i dnes. 

V roce 1932 bylo odhlasováno i založení klubu ledního hokeje, který působil - v závislosti na počasí 

jednotlivých zim - do padesátých let. V té době se největším oddílem TJ stává ZTV. 

V roce 1951 ustavila TJ divadelní kroužek, který v podstatě fungoval až do začátku 90. let. Divadlo 

se pravidelně hrálo v budově na Zámečku. 

 

V roce 1985 byl založen tenisový oddíl, který je součástí TJ Sokol Měchenice. Členové oddílu postupně 

společně vybudovali tři antukové kurty i nezbytné zázemí - šatny a občerstvení. Na podzim roku 1999 se 

přistavily nové šatny a také "vyhlídková terasa", která má jak znásobit divácké zážitky z tenisu, tak 

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


 
 

 

i prohloubit společenskou atmosféru areálu. Tenisový oddíl poskytuje zárověň možnost hraní 

pro návštěvníky. 

 

Nejstarším restauračním zařízením v obci je restaurace "U Čadilů", která byla provozována již v období 

první rebubliky. Dalšími oblíbenými místy setkávání jsou restaurace "Na nádraží", "Fregatta" 

a "Měchenická plovárna". V létě se často konají společenské večery v prostoru autokempu - jako 

například pravidelná "Měchenická letní noc", pořádaná vždy koncem června. 

 

Měchenice leží v údolí Vltavy, jsou obklopeny vrchy, které jsou ideální pro výlety pěší či cyklistické, 

v zimě pak podle počasí i pro běžky. 

 

Nejrychlejší - automobilová - doprava trvá do centra přibližně dvacet minut, autobusové spoje jezdí 

většinou v menších než hodinových intervalech, vlakové každé dvě hodiny. V létě je i možnost využít 

jízdy parníkem po Vltavě. 

 

16.3. Semináře realizované v obci 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Místo výuky Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
účastníků 
CS 

3. Sousedské právo, 
ochrana člověka a majetku  

24.1.2015 Měchenice  JUDr. Stanislav 
Sviták 

Svojtková Petra  8 

 

Tohoto semináře se zúčastnilo 8 účastníků cílové skupiny, jejich průměrné hodnocení semináře je 4,37. 

 



 
 

 

17.  Obec Ondřejov 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

17.1. Charakteristika obce 
status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ0209 538582 

kraj (NUTS 3): Středočeský (CZ020) 

okres (NUTS 4): Praha-východ (CZ0209) 

obec s rozšířenou působností: Říčany 

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 18,16 km² 

počet obyvatel: 1 472 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 49°54′17″ s. š., 14°47′3″ v. d.  

nadmořská výška: 467 m n. m. 

PSČ: 251 65 až 251 66 

zákl. sídelní jednotky: 3 

části obce: 3 

katastrální území: 3 

adresa obecního úřadu: Choceradská 62 
251 65 Ondřejov 

starosta / starostka: Martin Macháček 

Oficiální web: http://www.obecondrejov 

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

http://www.mapy.cz/
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17.2. Historie obce 
Z původní dvorcové osady “Ondřejóv dvór” na panství pánů z Dubé vznikla začátkem 13. století vesnice 

a později trhové městečko Ondřejov. Jméno pravděpodobně pochází od zakladatele, některého z pánů 

z Dubé. Tvar náměstí spolu se třemi úzkými vstupy ve směru západním na Prahu, severním na Kostelec 

n. Č. l. a východním na Sázavu svědčí o jednoduchém obranném charakteru obce, navíc doplněném 

přírodními valy a průrvami. Městečko leželo na tzv. “Staré zemské cestě” a sužováno bylo nájezdy 

lapků, z nichž nejznámější byl Mikuláš Zůl. Uprostřed náměstí byl zbudován kostel sv. Šimona a Judy 

jakožto jediná zděná stavba. Obyvatelstvo bylo složeno ze zemědělců a řemeslníků. Připomínáni jsou 

uhlíři, hrnčíři, kamnáři, ševci a řezníci. Farností náležely Ondřejovu obce Kaliště, zaniklá vesnice Kubětín 

a okolní usedlosti. Po pánech z Dubé získali panství Kostkové z Postupic, páni Šelenberkové a následně 

páni z Valdštejna. 

Obec značně zchudla za válek husitských a ve válce třicetileté. Rozvoj obce nastává dvorním dekretem 

Marie Terezie z 10. listopadu 1745, jímž povyšuje Ondřejov na městečko s právem na radnici a 4 trhy 

do roka. Někdy z této doby pocházejí také dvě krásné malolisté lípy před kostelem. V roce 1892 je zde 

prof. Ježkem z Prahy zřízena tzv. Kneipovna, první vodoléčebné zařízení v Čechách. V té době zde 

pobývá a nakonec umírá operní zpěvačka sl. Eleonora Ehrenbergová. Je pohřbena na místním hřbitově. 

V roce 1898 na vrchu Manda zakládá pan J. J. Frič soukromou hvězdárnu, kterou 28. října 1928 věnuje 

Karlově univerzitě. Po druhé světové válce vzniká z hvězdárny Astronomický ústav ČSAV (dnes AV ČR), 

zabývající se výzkumem Slunce, hvězd, meziplanetární hmoty, a v poslední době i konstrukcí přístrojů 

vysílaných na umělých družicích Země. 

Svou polohou, 35 km jihovýchodně od Prahy, a umístěním v zalesněné krajině se Ondřejov v době 

rozvoje turistiky stává vyhledávaným letoviskem s pěknými výlety do okolí. 

 

17.3. Semináře realizované v obci 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Místo 
výuky 

Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet účastníků 
CS 

1. Občanský zákoník - 
soukromé právo 

15.1.2015 Ondřejov Mgr. Václav 
Linhart  

Kučerová 
Miroslava  

8 

3. Sousedské právo, 
ochrana člověka a majetku  

22.1.2015 Ondřejov JUDr. 
Stanislav 
Sviták 

Třeštíková 
Ludmila 

8 

4. Finanční a 
spotřebitelská gramotnost 

29.1.2015 Ondřejov Ing. Tomáš 
Hájek 

Třeštíková 
Ludmila 

9 

6. Základy podnikání  14.2.2015 Ondřejov Ing. Naděžda 
Petrů 

Kučerová 
Miroslava  

 

5. Digitální technologie 7.3.2015 Ondřejov Mgr. Anna 
Nováková  

Kučerová 
Miroslava  

 

 
Nejvíce navštívený seminář byl v Ondřejově seminář konaný 29. 1. 2015 na téma Finanční 

a spotřebitelská gramotnost. Nejlepší průměrné hodnocení účastníků (9,1) získal seminář Občanský 

zákoník – soukromé právo konaný 15. 1. 2015, lektorem byl Mgr. Václav Linhart. 

 



 
 

 

18. Obec Všestudy 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

18.1. Charakteristika obce 
status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ0422 563480 

kraj (NUTS 3): Ústecký (CZ042) 

okres (NUTS 4): Chomutov (CZ0422) 

obec s rozšířenou působností: Chomutov 

pověřená obec: Jirkov 

historická země: Čechy 

katastrální území: Všestudy 

katastrální výměra: 5,11 km² 

počet obyvatel: 185 (31. 12. 2013, zdroj ČSÚ) 

zeměpisné souřadnice: 50°27′27″ s. š., 13°30′28″ v. d.  

nadmořská výška: 317 m n. m. 

PSČ: 431 11 

zákl. sídelní jednotky: 1 

části obce: 1 

katastrální území: 1 

adresa obecního úřadu: Všestudy 40 
43111 Jirkov 1 

http://www.mapy.cz/
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starosta / starostka: Jana Holoubková 

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

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

 

18.2. Historie obce 
Důkazy o osídlení území dnešních Všestud již v mladší době bronzové, v období knovízské kultury. 

Původ názvu obce není zcela zřejmý, pravděpodobně nejdříve patřil pouze části lesa, u něhož vznikla 

malá osada. Nejstarší známý název této osady - "Wssestud" - poté prodělal řadu změn. Osada byla 

uváděna jako Czestul, Wssiestus, Wssyestud, nebo také německým názvem Schiestel, Schössel, 

Schoesslaw, Schöstle, Schöszt či Schezsl. Dnešní jméno "Všestudy" je českého původu a pochází buď 

z osobního jména Všestud, které bylo v minulosti pravděpodobně přezdívkou, mající vztah 

k podstatnému jménu stud, nebo ke slovesu studiti.  

První doložená písemná zpráva o Všestudech pochází z roku 1325. Jedná se o listinu, potvrzující prodej 

řady vesnic, mezi nimiž byla také "Wssestud", chomutovské komendě řádu německých rytířů klášterem 

v Podbořanech. Další významnější zpráva o obci pak pochází až z roku 1559, kdy byla prodána Janem 

z Veitmíle na Chomutově panu Niklovi Hochhauserovi z Hochhausenu a na Jezeří. V této době měla ves 

povinnost čepovat pouze chomutovské pivo.  Roku 1850 se obce staly samostatnými správními 

jednotkami. Všestudy se tak staly samostatnou obcí, od roku 1869 až do začátku 20. století k obci 

patřily také osady Okořín a Pesvice. V této době žilo ve Všestudech přibližně 280 obyvatel, většina 

z nich se živila zemědělstvím. Okolo poloviny 19. století nastal v okolí Všestud (bývalá osada 

Buschenpelz, jejíž území stále spadá pod obec Všestudy) poměrně velký rozvoj dolování hnědého uhlí. 

Důlní činnost je zde sice doložena již z konce století osmnáctého, to však nenabývalo podstatnějších 

rozměrů. Během 30. a 40. let 19. století bylo v okolí obce otevřeno deset dolů. Až do počátku 20. století 

žilo ve Všestudech pouze německé obyvatelstvo. Roku 1914 začala první světová válka. O jejím 

průběhu v obci, ani o jejích následcích pro obec nemáme žádné zprávy, víme však, že po jejím skončení 

(lépe řečeno 9 let po jejím skončení) se sem přistěhovali první Češi, jednalo se převážně o české 

legionáře sloužící ve válce. Pro ně bylo na pokraji obce postaveno 5 zemědělských usedlostí. České 

národnosti zde byl také jeden majitel velkostatku a jedna rodina žijící na "Pošumpelci". Škola zde byla 

pouze německá, české děti musely docházet do školy v Pesvicích. Češi a Němci zde vedle sebe žili 

v klidu, navzájem si pomáhali a panovalo mezi nimi přátelství. Situace se začala měnit až v předvečer 

druhé světové války. Když pak pohraničí obsadili Němci, byla Čechům zabrána všechna česká 

hospodářství a ti tak museli odejít do vnitrozemí. Po skončení druhé světové války se situace obrátila - 

Němci byli odsunuti a Češi se vrátili zpět do svých domovů spolu s dalšími českými rodinami, které obec 

dosídlily. S příchodem českého obyvatelstva ve Všestudech přestala fungovat německá škola a byla zde 

tedy pouze česká jednotřídka.  

V červnu roku 1965 byla pro nedostatek žáků zrušena škola a děti tak začaly dojíždět do školy 

ve Strupčicích. V roce 1967 byla v obci vybudována kanalizace, o tři roky později proběhla rekonstrukce 

veřejného osvětlení. V roce 1972 byl přemístěn pomník padlých od kostela do parku, v roce 1978 byl 

v obci vybudován rozvod vody včetně přípojek. Začátkem 80. let byl ve Všestudech vybudován 

velkokapacitní kravín, jelikož však pro jeho provoz nepostačovalo množství místních pracovníků, bylo 

zde postaveno 20 rodinných domků - okálů pro nové zaměstnance. Ti přišli z různých míst a většina 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://www.obec-vsestudy.cz/
http://cs.wikipedia.org/
http://www.czso.cz/


 
 

 

z nich již v obci zůstala. V roce 1986 byly Všestudy připojeny k Otvicím, od roku 1990 jsou však opět 

samostatné. 

 

18.3. Semináře realizované v obci 

Vzdělávací modul 
Termín 
výuky 

Místo 
výuky 

Lektor 
Místní 
koordinátor 

Počet 
účastníků 
CS 

1. Občanský zákoník - soukromé 
právo 

17.1.2015 Všestudy  JUDr. Stanislav 
Sviták 

Kopečný 
Vladimír  

10 

4. Finanční a spotřebitelská 
gramotnost 

24.1.2015 Všestudy  Ing. Denisa 
Palusková 

Kopečný 
Vladimír  

10 

5. Digitální technologie 7.2.2015 Všestudy  RNDr. Jan Krejčí, 
Ph.D.  

Kopečný 
Vladimír  

 

3. Sousedské právo, ochrana 
člověka a majetku  

14.2.2015 Všestudy  JUDr. Stanislav 
Sviták 

Kopečný 
Vladimír  

 

2. Rodinné a dědické právo 21.2.2015 Všestudy  JUDr. Tereza 
Jonáková  

Kopečný 
Vladimír  

 

6. Základy podnikání  7.3.2015 Všestudy  Mgr. Jan 
Rosenbaum 

Kopečný 
Vladimír  

 

 

Ve Všestudech se v lednu uskutečnily dva semináře, počet účastníků byl na obou seminářích stejný. 

Nejlepší průměrné hodnocení získal od účastníků seminář Finanční a spotřebitelská gramotnost, 

lektorem byla Ing. Denisa Palusková. Průměrné hodnocení je 8,6. 
 

 

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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