Svazek obcí Sever Znojemska vznikl 6. 12. 2000.
Tvoří jej 11 obcí. Mikroregion se rozkládá v severní části
Znojemska, při hranicích s krajem Vysočina. Území
zaujímá východní okraj Českomoravské vysočiny, její
nejnižší stupeň nad Dyjsko-svrateckým úvalem, v nadmořské výšce 240 - 425 m n. m..
Svazek obcí Sever Znojemska, 671 39 Běhařovice č. 43
www.severznojemska.cz

Obec Běhařovice leží
18 km severně od Znojma
na náhorní rovině ve výši
384 m. n. m.
Název je odvozován od
osobního jména „Běhař“.
Obec i okolí byly osídleny
lidmi už od pravěku.
V současné době na nás dýchá historie prostřednictvím
kostela Nejsvětější Trojice a k němu náležející běhařovické
fary. V gotickém slohu dal kostel postavit r. 1596 majitel
Tavíkovic Jiří Kryštof Teuffel, svob. pán z Gundersdorfu.
Na městečko byly Běhařovice povýšeny mezi léty 1528 až
1548 za Jana Zajímače z Kunštátu.
Místní částí Běhařovic jsou obce Stupešice a Ratišovice.
První zmínka o Ratišovicích je z roku 1358. Roku 1740 se
skládaly Ratišovice ze zámku, klášterní hospody, ze 3 klášterních sedláků, 8 chalupníků a 2 domkařů. Od roku 1900 mají
samostatnou školu jednotřídku.
Stupešice leží 15 km jižně od Hrotovic. Nejstarší připomínka
o obci je datována roku 1312. Škola zde byla založena roku
1889.

HORNÍ KOUNICE
Oblast dnešního městečka
byla osídlena již v mladší
době kamenné, o čemž
vypovídají četné archeologické nálezy.
Obec jako taková byla
založena pradvěpodobně
na přelomu 11. a 12. století.
Její název Kounice vznikl
příponou -ice k osobnímu jménu Kůna, které je domácí zkratkou
německého jména Konrád.
První dochovaná písemná zmínka je z roku 1248. Tato listina
uvádí i johanitskou komendu. Johanité vybudovali také místní
kostel sv. Michala, který prošel velkými úpravami v letech 1785
- 1790. V roce 1789 vznikla jednotřídní škola, nová školní budova
pak byla postavena v roce 1851. V roce 1888/89 byl založen
Sbor dobrovolných hasičů

Obec Křepice se nachází
v nadmořské výšce 336 m
n.m.
V roce 1990 se obec
osamostatnila od obce
Běhařovice.
Územím obce protéká
potok Křepička.
Nejstarší zmínka o obci je
z roku 1196 v zakládací listině kláštera Louckého. Název vsi
vznikl z osobního jména Křepek či Chřepek, původní jméno
Chřepice.
Samostatná školní budova byla postavena v roce 1888,
v současné době slouží potřebám obecního úřadu.
V roce 1899 byl založen sbor dobrovolných hasičů, který je
dodnes velmi aktivní. V roce 1908 byla ke starší zvonici
přistavěna menší kaple se sochou Panny Marie Lurdské.

Jméno obce je patrně odvozeno
od osobního jména Medla.
Okolí obce bylo již od starověku
osídleno, jak tomu nasvědčují
četné nálezy při silnici do
Horních Kounic. V listinách jsou
zmínky o Medlicích z roku 1273
- 1285, kdy je jmenován Ludvík
z Medlic.
V obci se zachovala a stále se
udržuje řada místních obyčejů
a tradic: o velikonocích chlapci
hrkají, chodí po pomlázce, na smrtnou neděli děvčata chodí
se smrtolkou nastrojenou barevnými mašlemi, tradiční
masopustní průvod maškar po obci a večer veselice, konání
poutě na sv. Cyrila a Metoděje, pro děti dětský den se
soutěžemi a občerstvením.

Informační centrum
Jaderná elektrárna
Dukovany

Informační centrum
Vodní elektrárna
Dalešice

Otevřeno:

Otevřeno:

denně od 9 do 16 hodin,
o prázdninách do 17.00 hodin
(kromě prvního pondělí v měsíci).

od 1. 7. do 31. 8.
denně od 9 do 16 hodin,
mimo sezónu na objednání.

Kontakt:
tel.:
561 10 5519
e-mail:
infocentrum.edu@cez.cz

Přijeďte
do Dukovan!

MIKULOVICE
První zmínka o Mikulovicích
pochází z roku 1314, ale
okolí bylo osídleno již
v pravěku, o čemž svědčí
archeologické nálezy.
Dominantou obce je románský kostel sv. Petra a Pavla.
Obec je známá především
díky bohatým archeologickým nálezům, ale i slavným rodákům, k nimž patří spisovatelka Růžena Svobodová
nebo malíř Emanuel Krescens Liška.

Informační centrum je
vybaveno moderní
audiovizuální technikou
a funkčními modely
technologie elektrárny.

Přijeďte
do Dalešic!
Je zde možné navštívit
také výrobní prostory
elektrárny a podzemí
sypané hráze.

Víte, že Jaderná elektrárna Dukovany:
Vyrábí nejlevnější elektřinu v České republice...
Pracuje na stejném principu
jako klasická uhelná elektrárna...
Patří mezi nejlépe provozované
jaderné elektrárny na světě...

Víte, že přečerpávací vodní
elektrárna Dalešice:
Leží pod nejvyšší sypanou hrází
ve Střední Evropě...
Je druhou nejvýkonnější vodní elektrárnou
v České republice...
Je schopna najet na plný výkon do 50 sekund...

A možná nevíte:
Spoustu dalších zajímavých informací o výrobě
elektrické energie a energetice vůbec...

www.cez.cz

SLATINA
Obec Němčičky se rozprostírá
v malebném údolí plném zeleně. Zdobí ji především listnaté
stromy, přes náves protéká
malý potok.
V současné době je rozloha
katastru obce 495 ha a žije zde
92 obyvatel.
Pravěké osídlení je doloženo v neolitu.
V roce 1911 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů.
Zajímavými kulturními památkami v obci je kaplička se sochou
sv. Václava a socha svatého Vendelína.

Typ jména obce Přeskače ukazuje
nejpozději na 12. století. Označuje
ves tkalců, kteří přesukují.
V nejstarších dokladech se vyskytuje ještě druhé jméno pro
Přeskače, a to Přežíř odvozené od
staročeského Přežir. I toto jméno
je velmi staré a není vyloučeno, že
zde byly původně osady dvě.
Kostelík Všech svatých byl postaven na přelomu 11. a 12. století
a původně zasvěcen svatému
Václavovi.
Škola byla v obci založena především díky snaze místního faráře v roce 1905.
Od roku 1961 byly Přeskače osadou Tavíkovic v okrese
Znojmo. V roce 1990 se obec osamostatnila.

Obec Slatina leží v nadmořské výšce 350 m n.
m. První písemná zmínka o obci pochází z roku
1279. Jméno dostala
obec podle hojných
slatin a bažin.
Existovaly zde dvě
vodní tvrze. Na místě
jedné z nich byl vybudován zámeček, druhá se nacházela
v místě dnešní zahrady domu č. p. 24. Již v patnáctém století
bylo v okolí velké množství rybníků.
Barokní zámeček byl postaven v roce 1602. Jedna z jeho
budov byla přestavěna na kulturní dům a v její části je dnes
i obecní úřad. Obě budovy jsou propojeny podzemní chodbou.
Mezi další památky patří kaple sv. Trojice, boží muka nad
hromadným hrobem obětí cholery a místní škola z roku 1888.

TAVÍKOVICE
Tavíkovice leží v nadmořské
výšce 350 m n. m., obcí protéká
řeka Rokytná a tvoří četné zákruty
v hlubokém údolí lemovaném
hustými lesy.
Počátek obce spadá do 11. století,
první písemná zmínka o obci je
z roku 1349. V okolí Tavíkovic
stálo několik mlýnů, drožďárna a pivovar.
Roku 1919 byla založena TJ Sokol, v roce 1962 byla otevřena
v lesním zákoutí „Nezvalova stezka”.
V roce 1997 byla zahájena výstavba ÚSP pro 90 chovanců.
Součástí ÚSP se stal i zámek.
V roce 1995 byla započata stavba kaple Panny Marie, 1. 6.
1997 byl položen základní kámen nadzemní části. Celá stavba
byla dokončena 19. května 2002. Projekt i návrh interiéru
zpracoval ing. arch. Jiří Mojžíš.

TAVÍKOVICE
HORNÍ KOUNICE

ÚJEZD
DOBRONICE
PŘESKAČE
SLATINA
BĚHAŘOVICE
RATIŠOVICE

STUPEŠICE

ÚJEZD
Obec Rudlice leží na potůčku v krásném údolí
v Chráněné krajinné oblasti Jevišovka.
První zmínku o Rudlicích
známe z roku 1365. Kdysi
se v okolí Rudlic dobývala
železná ruda. Tavírna byla
v místech, kde je nyní Jelínkův mlýn - Šuškovec. Dá se
předpokládat, že jméno Rudlice pochází z té doby.
Rudlice vešly do dějin českých jako středisko poslední
selské vzpoury v našich zemích roku 1821. Organizátorem a hlavním vůdcem vzpoury se stal rudlický
rychtář Martin Viklický za pomoci místního písmáka
Dozbaby. Do Rudlic byly svolávány porady rychtářů
z okolních dvaceti panství.

Obec Újezd vznikla
v mělkém údolí Kroužského potoka.
Katastr obce má výměru 572 ha. Žije zde
85 obyvatel.
Újezd, též zvaný Újezdec, býval sídlem vladyckého rodu. V roce
1381 se připomíná Jan
z Újezda. V 16. století byl lénem spojen se statkem Slatinou.
Školní budova byla vystavěna v roce 1882. Na jihovýchodním
konci osady vynikal vrchnostenský zámek obklopený panskou
zahradou, poblíž byl panský dvůr. Kolonie Františkov, samota
patřící do Újezdu, byla založena v roce 1806.
K historickým památkám patří také zvonička a poklona se
sochou sv. Františka Xaverovského .

MEDLICE

KŘEPICE

MIKULOVICE
RUDLICE

NĚMČIČKY

obec
Běhařovice
Horní Kounice
Křepice
Medlice
Mikulovice
Němčičky
Přeskače
Rudlice
Slatina
Tavíkovice
Újezd

adresa OÚ
Běhařovice 43, 671 39
Horní Kounice 117, 671 40 Tavíkovice
Křepice 45, 671 40 Tavíkovice
Medlice 104, 671 40 Tavikovice
Mikulovice 1, 671 33
Němčičky 49, 671 53 Jevišovice
Přeskače 45, 671 40 Tavíkovice
Rudlice 36, 671 53 Jevišovice
Slatina 1, 671 53 Jevišovice
Tavíkovice 1, 671 40
Újezd 5, 671 40 Tavíkovice

tel. OÚ:
515 252 235
515 339 229
515 252 263
515 339 118
515 252 129
515 252 225
515 339 243
515 252 261
515 231 321
515 339 213
515 231 322

