JEMNICKÝ
MIKROREGION

www.mikroregion.jemnice.cz

Jemnický mikroregion
Pojďte se s námi projít krajem panenské přírody, hlubokých lesů plných hub, lesních
plodů a zvěře. Nadýchejte se čistého vzduchu nezatíženého průmyslovou výrobou či exhalacemi
z dopravy. Využijte bohaté sítě cyklostezek, romantických hospůdek, malebných vesniček a měst.
Pojďte se s námi projít krajem, kde na Vás dýchne jeho bohatá historie. Středověcí panovníci
věnovali této oblasti obrovskou pozornost. Právě jemnicko bylo součástí obranného systému království
českého odnepaměti. I proto zde, na malém jihozápadním kousku České republiky, naleznete téměř 200
kulturních památek.
Pojďte se s námi projít krajem pulsujícím venkovským životem, využijte nabídky hipostezek,
možnosti vyjíždět na koních. Vždyť pohled na svět z koňského hřbetu je prý ten nejkrásnější.
Pojďte se s námi projít krajem, který zahrnuje jak drsné krásy Vysočiny, romantiku jižních Čech,
tak i nekonečné pláně jižní Moravy. Krajem, kde ještě stále nalezneme stopy slavného loupežníka
Johanna Georga Grasela.
Jemnický mikroregion byl založen 17. prosince 1999 a sdružuje 30 obcí a jejich místních částí
z okolí sídelního města Jemnice.

Sbírejte a opisujte kódy obcí jemnického mikroregionu!
V brožuře najdete u každé vesnice či města prostor, do kterého můžete opisovat kódy, které lze
nalézt na informačních tabulích jemnického mikroregionu i na vchodových dveřích obecních úřadů
jednotlivých obcí.
V případě, že nasbíráte kódy (navštívíte) 7 obcí, máte nárok na „bronzovou“ pamětní minci
jemnického mikroregionu. Abyste získali minci „stříbrnou“, musíte nasbírat alespoň 15 kódů. A pro ty
nejaktivnější je připravena za 25 opsaných kódů mince „zlatá“.
Mince jsou k dispozici na Turistickém informačním centru v Jemnici, Husova 2. Bližší informace
na telefonu +420 721 508 737 či internetových stránkách www.tic.jemnice.cz.
Děkujeme za Váš zájem o náš kraj a věříme, že se sem budete rádi vracet.

Jemnice region
Let’s go and see the countryside of wild nature, deep forests full of mushrooms, berries
and wildlife. Let’s breathe fresh air without any pollution using a wide choice of cycle ways, romantic
pubs, lovely villages and towns.
Let’s visit the countryside rich in history. The medieval sovereigns paid attention to this region
because of its strategic location on the Czech kingdom defence line from of old. That’s probably the
reason why almost 200 cultural memories can be found in this small south-west part of the Czech
Republic.
Let’s ride the horse to see the country life. It is said the view of the horse back is the best one. Let’s
meet the harsh beauty countryside of the Highlands, romantic view of the South Bohemia as well as
the flat landscape of the South Moravia. Some robber’s Johann George Grasel footprints can follow
you to these days.

Collect and write down the codes of villages and towns of the Jemnice
region.
In a stitched book every village and every town have a place into which you can copy codes. These
codes can be found on information boards in the Jemnice region and on the entrance door of the town

halls or local authorities.
If you collect 7 codes/after visiting 7 villages or towns in the Jemnice region/, you’ll get ’bronze’
memorial coin. To get ‘silver’ one you must collect at least 15 codes and 25 codes for ‘gold’ memorial
coin.
The coins are available at the tourist information centre in Jemnice, Husova Street 2. For more
information call +420 721508737 or look at the internet page http://www.tic.jemnice.cz/.
We are very grateful for your interest in our region and we hope you’ll come back again.

Mikroregion Jemnice
Kommen Sie mit uns durch eine Region der unberührten Natur, durch tiefe Wälder
voll von Pilzen, Beeren und Wild. Atmen Sie frische Luft unbelastet von der Industrieproduktion und
Verkehrsemissionen. Genießt ein reichhaltiges Netz vieler Radwanderwege, romantische Gasthäuser,
malerische Dörfer und Städte.
Besuchen Sie mit uns diese Landschaft mit ihrer reichen Historie. Die Mittelalterlichen Herrscher
gaben dieser Region sehr große Bedeutung. Seit undenklichen Zeiten war gerade Jemnice ein Teil
des Abwehrsystems des Königreiches Böhmen. Auch deswegen findet man hier, in dem kleinen
Südwestlichen Teil der Tschechischen Republik, mehr als 200 Kulturdenkmäler.
Kommen Sie mit uns durch die Region, wo das ländliche Leben pulsiert, nutzen Sie das Angebot
an Reiterwegen, treiben Sie die Möglichkeit zu reiten. Immerhin soll angeblich der Blick auf die Welt
vom Pferderücken der schönste sein.
Kommen Sie mit uns durch die Region, die sowohl die raue Schönheit der Vysocina, die Romantik
Südböhmens und auch die unendlichen Ebenen Südmährens enthält. Durch das Land, wo noch immer
Spuren des berühmten Räubers Johann Georg Grasel zu finden sind.
Die MIKROREGION JEMNICE wurde am 17. Dezember 1999 gegründet und umfasst 30
Gemeinden und deren Ortsteile aus der Umgebung der Stadt Jemnice.

Sammeln Sie und schreiben Sie Codes der Mikroregion Jemnice ab!
In der Broschüre finden Sie bei jedem Dorf oder bei jeder Stadt einen Platz, in den Sie die Codes
abschreiben können. Man kann sie an den Informationstafeln oder an den Eingangstüren der einzelnen
Gemeindeämter finden.
Im Fall, dass Sie die Codes (besuchen) 7 Gemeinde gesammelt haben, bekommen Sie eine
„Bronzegedenkmünze“. Um eine „Silbermünze“ zu bekommen müssen Sie mindestens 15 Codes
sammeln. Und für die aktivsten ist die „Goldene“ Münze vorbereitet. Für die brauchen Sie 25 Codes
zu sammeln.
Die Münzen sind im Turistischen Informzentum (TIC) in Jemnice, Husova 2 erhältlich. Näheres am
Telefon +420 721 508 737 oder am web http://www.tic.jemnice.cz
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Region und wir hoffen, dass Sie den Weg zu uns bald
wieder finden.
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JEMNICE
Základní údaje
Město má 4 300 obyvatel a patří k němu dvě městské části – Louka a Panenská. Bohatou historii Jemnice
připomíná 98 kulturních památek zapsaných ve státním seznamu. Město je prohlášeno památkovou zónou.
Historie obce
První písemná zmínka o Jemnici je z roku 1226. Samotný název města je odvozen od slova „jamníci“, tzn.
horníci, kteří zde dolovali v primitivních jámách (šachtách) vzácné rudy. Město bylo založeno jako královský
majetek na místě pohraničního hradu. V roce 1227 vydal český král Přemysl Otakar I. příkaz k opevnění sídla.
Dodnes je zachována značná část hradeb spolu se 4 baštami a 2 barbakány.
Bohatou historii Jemnice připomíná 98 kulturních památek zapsaných ve státním seznamu. Hlavní dominantou
města Jemnice je kostel sv. Stanislava se štíhlou věží svítící daleko do kraje. Její elegantní silueta vítá jako první
návštěvníky z celého okolí. K dalším významným památkám v Jemnici patří gotický kostel sv. Víta s podzemními
prostory, které byly v roce 2007 uznány za kulturní památku. Hned vedle kostela stojí památná lípa o stáří asi
800 let. V Podolí je kostel sv. Jakuba ze 14. století s románskou válcovou věží, pozůstatkem původní rotundy ze
12. století. V Jemnici byla i jedna z nejstarších židovských obcí v českých zemích. Písemně je poprvé připomínána
v roce 1336. Židovská čtvrť tvořila jižní část městského jádra. Na upraveném židovském hřbitově najdete několik
náhrobků ze 17. století.
Památky v obci
Kostel sv. Víta, kostel sv. Stanislava, kostel sv. Jakuba, zámek, opevnění města, židovská čtvrť, židovský
hřbitov, památná lípa a podzemní prostory u kostela sv. Víta.
Kontakt
Město Jemnice
Husova 103, 675 31 Jemnice
Tel: +420 568 450 221
www.mesto-jemnice.cz
info@mesto-jemnice.cz

Zbytky opevnění - Malá branka

Zde opište kód obce:

Kostel sv. Stanislava

Kostel sv. Víta

BAČKOVICE
Základní údaje
Bačkovice se rozkládají v půvabném údolí kolem říčky Želetavky. Obec leží nedaleko města Jemnice
v jihozápadní části okresu Třebíč. Po jedné straně les, který jako by chtěl vstoupit až mezi vesnické domky, pak
silnice směřující na Uherčice a uprostřed luk řeka. Katastr obce zaujímá 638 ha. V současné době žije na území 122
obyvatel.
Historie obce
Bačkovice patří mezi nejstarší osady v kraji. Pojmenování obce se snad odvozuje z toho, že prvotní obyvatelé se
zabývali chovem obcí. Pastýř ovcí se jmenuje bača a z toho pravděpodobně vznikl i název Bačkovice.
První písemná zmínka o Bačkovicích se uvádí už v roce 1924. Ve 14. století daly Bačkovice příjmení
šlechtickému rodu. Prvním byl Bohuslav z Bačkovic, po něm převzal tvrz jeho syn Adam z Bačkovic. Roku 1422
navštívili zdejší krajinu husité, ale není známo, zda byli i v Bačkovicích. Tvrz byla pobořena a zpustošena v českouherské válce roku 1468, kdy vojsko Matyáše Korvína drancovalo jihozápadní Moravu. Roku 1602 prodala poslední
majitelka Anna z Bačkovic tvrz polickému panství. Roku 1850 byla obec začleněna pod politickou pravomoc
Podkrajského úřadu v Dačicích.
Památky v obci
Dominantu vsi tvoří kaple zasvěcená Cyrilu a Metodějovi. Nedaleko kaple je umístěný pomník věnovaný T.G.
Masarykovi a devíti vojákům padlým v 1. světové válce. Nedaleko obce směrem na Uherčice stojí Boží muka.
Kontakt
Obec Bačkovice
Bačkovice 19, 675 32 Bačkovice
Tel: +420 606 176 940
Zde opište kód obce:

Dětské hřiště

Most přes řeku Želetavku

Kulturní dům

BÁŇOVICE
Základní údaje
Obec se nachází 6 km západně od Jemnice.
Historie obce
Obec se poprvé připomíná roku 1327, kdy král Jan Lucemburský rozmnožil Jemnici její práva a majetek. Po
většinu své historie sdílela obec osudy jemnického panství. Od roku 1850 byly Báňovice začleněny pod politickou
pravomoc Podkrajského úřadu v Dačicích. V roce 1880 měla obec 33 domů a 169 obyvatel vesměs české národnosti.
V roce 1950 bylo domů na 35 a počet obyvatel klesl na 141 osob. Do historie obce zasáhl rok 1938. Báňovice nepatřily
k německému záboru. Přesto německá vojska, ve snaze připojit vesnici k zabranému území, Báňovice v noci z 9. na
10. října násilně obsadila. 24. listopadu byla tato ryze česká obec ze záboru vyjmuta.
Památky v obci
Na návsi stojí novorenezanční kaple z 2. poloviny 19. stol. s hranolovou vížkou a jehlancovou střechou nad
štítem. Před školou jsou žulová boží muka patrně z konce 17. stol. a na katastru obce je 8 křížů. V obci byl postaven
k padesáti letům školy v r. 1946 památník, který byl zároveň upomínkou na řídícího učitele Zdeňka Papouška (19011944), jenž působil v Báňovicích a byl fašisty umučen v Kasselu.
Kontakt
Obec Báňovice
Báňovice 7
380 01 Dačice
Tel: +420 724 187 523
www.banovice.cz
banovice@tiscali.cz
Zde opište kód obce:

Kaple

Pohled na náves

Pomník Z. Papouška

BUDÍŠKOVICE
Základní údaje
Obec Budíškovice leží pod jihovýchodním svahem hory „Bába“, která dosahuje 665 m nadmořské výšky a
je v okolí druhým nejvyšším vrcholem po „Javořici“, jež je odsud na dohled. Hřebenem, jehož je Bába součástí,
začíná Českomoravská vrchovina. Protože poskytuje ochranu před severními větry, vytváří tento hřeben příznivé
klimatické podmínky pro pěstování ovoce, kterému se zde dobře daří.
Historie obce
Nejstarší zpráva o existenci vsi pochází z roku 1353, kdy je citován Ctibor z Budíškovice jako kupec jiné
nemovitosti. Jméno obce snad pochází z osobního jména Budiš, zdrobnělina je Budíšek. Vesnice měla během historie
řadu držitelů, zmiňovaných v zemských deskách v souvislosti s koupí, ale také držbou. Je zmiňován Oldřich ze
Želetavy ve 14. století, od 15. stol. páni z Hradce, potom rodina Zahrádeckých ze Zahrádek a na Hobzí, přičemž tento
rod zastával významné postavení v království (např. Václav Zahrádecký byl členem poselstva k císaři Rudolfu II.
v r. 1599), potom přešly do majetku Petra svobodného pána z Ugarte, v r. 1678 pak byly prodány Maxmiliánovi
Leopoldu svobodnému pánu z Cantelmo. Tento šlechtic nechal vystavět zámek v nynější podobě, na kašně, umístěné
na nádvoří, je letopočet 1697, jeho dcera však panství zadlužila, a tak změnily Budíškovice majitele při dražbě
v roce 1744 a stal se jím hrabě Felix Sobek z Kornic. Dalším majitelem pak byl od r. 1760 dvorní vojenský rada
František Václav hrabě Wallis, který vlastnil také Moravské Budějovice. Ten založil u zámku zahrady. V r. 1789
přikoupil ještě Budeč a Knínice a tak vlastnil všechnu půdu od Budíškovic až po M. Budějovice. Posledním rodem
byla rodina Schaffgostschů ve 20. stol., kdy se hrabě Rudolf Schaffgotsch oženil s hraběnkou Wallisovou. Panství
v Budíškovicích zahrnovalo poměrně rozsáhlý majetek, vedle zámku také velkostatek – hospodářský dvůr, jež tvoří
s parkem a oborou o výměře téměř 20ha komplex, který je nemovitou kulturní památkou. Kromě toho velký lesní
komplex, lesní správu, sýpku a na zhodnocování dřeva byla postavena ve třicátých letech minulého století parní pila.
Další nemovitou kulturní památkou je socha sv. Jana Nepomuckého před zámkem a kaplička před č.p. 88.
Památky v obci
Zámek s parkem a oborou, socha sv. Jana Nepomuckého.

Zde opište kód obce:

Kontakt
Obec Budíškovice, Budíškovice 127, 378 91 Budíškovice
Tel: +420 384 495 141, www.budiskovice.cz, ou@obecbudiskovice.cz

Požární nádrž

Zámek - domov důchodců

Základní škola

BUDKOV
Základní údaje
Obec Budkov leží 8 km severovýchodně od Jemnice v rozsáhlé kotlině, kde pramení řeka Bíhanka. Na
sever, východ i západ obklopuje obec převýšení, tzv. Markvartická pahorkatina, která je součástí Českomoravské
vrchoviny. Nejvyššími body v okolí obce jsou Ovčí hora (584 m n.m.) a U Borovice (585 m n.m.). Z těchto kopců
lze při dobré viditelnosti dohlédnout až na vzdálené kopce Kahlenberg a Leopoldsberg u Vídně v Rakousku.
Obec má 370 obyvatel. Rozloha katastru je 1730 ha a sousedí s devíti obcemi. Obec je převážně zemědělského
charakteru. Na většině zemědělské půdy hospodaří Zemědělské družstvo Budkov. Nachází se zde zdravotní
středisko, pošta, prodejna, restaurace, škola, mateřská škola a dětský domov. Od roku 1994 působí v Budkově
firma zabývající se textilní výrobou. Dále lze ke službám přiřadit autodopravu, autoopravnu, truhlářství, čalounictví
a podobně.
Historie obce
První zmínky o obci pocházejí z roku 1353 a jako její první majitel se uvádí Jan z Budkova. V průběhu několika
staletí se v obci vystřídalo mnoho panských rodů. Mezi známější majitele panství patří i Kristián Illow, který byl
spolu s Albrechtem z Valdštejna v roce 1634 zavražděn v Chebu. V roce 1666 zakoupil panství hrabě Matyáš
Berchtold. Za vlády Berchtoldů dochází k největšímu rozkvětu obce. Hrabě František Josef Berchtold nechal ve
40. letech 18. století vystavět nynější kostel sv. Martina, roku 1750 vystavěl pivovar a v letech 1773-1774 školu
v Budkově. Hrabě Berchtold odkázal panství své sestře Marii Antonii, ta následně v roce 1776 učinila dědicem svého
bratra hraběte Leopolda Krakovského z Kolovrat. V roce 1853 dědicové hraběte Františka Xavera Krakovského
z Kolovrat budkovské panství prodali hraběti Karlu Lichtenštejnovi. Po jeho smrti zdědil panství roku 1899 jeho
bratr Rudolf. Dědicem panství v Budkově se stal roku 1906 Karel starohrabě Salm –Reifferscheidt z Rájce, jehož
syn Kristián jej celé vlastnil až do roku 1945.
Památky v obci
Zámek a zámecký park, hrobka Salmů, Kostel sv. Martina.
Kontakt
Obec Budkov
Budkov 82 , 675 42 Budkov
Tel: +420 568 443 121
www.budkov.cz, obec.budkov@iol.cz

Kostel sv. Martina

Zde opište kód obce:

Pohled na zámecký rybník

DEŠNÁ
Základní údaje
Území obce se rozkládá na východním okraji jihočeského kraje a je význačné úrodnou půdou
a klimatickými podmínkami, které připomínají spíše Znojemsko. Rozdíl je především v nadmořské výšce, která
se u nás pohybuje kolem 450 m n.m., což samozřejmě vylučuje pěstování některých plodin typických pro jižní
Moravu, avšak dává výborné podmínky pro ostatní zemědělskou výrobu, kterou je Dešansko charakteristické.
Obec Dešná (k 1.1.2009 678 obyvatel) se skládá celkem ze 7 místních částí, z nichž každá má svůj osobitý charakter.
Historie obce
Název rozhodně nepochází od slova déšť, ale spíše je připomínáno slovo deskový, pravděpodobně podle
stavebního materiálu použitého při výstavbě. Samotné sídlo má velice pestré dějiny. Poprvé se připomíná r. 1320
jako biskupské léno. Později se měnili majitelé a Dešná spadala pod Bítov, Uherčice, Polici, Jemnici a Moravské
Budějovice. Za války spadala pod okres Waidhofen an der Thaya. Po roce 1949 byla připojena pod správní okres
Dačice a po správní reorganizaci byla jako středisková obec součástí okresu Jindřichův Hradec.
Podstatnou část své historie měla obec převážně německé obyvatelstvo s českou menšinou. Obrat nastal po
dramatických změnách po skončení II. světové války. To ostatně platí pro všechny ostatní místní části, které také
ležely na území Sudet. Následná existence železné opony značně poznamenala další vývoj sídla. To je dodnes
patrné např. na vzhledu, jinak velice cenného, kostela sv. Jana Křtitele, který je uváděn jako pozdně gotický, avšak
podle posledních výzkumů je podstatně starší a jeho původ je pravděpodobně pozdně románský. To je v současnosti
předmětem dalšího zkoumání.
V minulosti bylo sídlo charakteristické bohatou spolkovou činností, což naštěstí zůstalo do značné míry
zachováno. Jistou zvláštností je i to, že v místě byly dvě školy, německá, vystavěná roku 1793 (nynější škola)
a česká, dokončená ve 30. letech min. století (v současnosti školka).
Památky v obci
Kostel sv. Jana Křtitele, domy s empírovými a pozdně barokními stavebními prvky.
Zde opište kód obce:
Kontakt
Obec Dešná, 378 73 Dešná
Tel: +420 384 498 121
www.desna.cz, desna@desna.cz

Rancířov - kostel Nanebevzetí P. Marie

Vodní nádrž Dančovice

Jezdecké závody

CHOTĚBUDICE
Základní údaje
Obec se nachází 5 km severně od Jemnice v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. Na katastrální
rozloze 554 ha dnes žije 104 obyvatel.
Historie obce
Obec vznikla před rokem 1200. Pravděpodobně jako první byl zřízen panský klášter, později přibyla zemanská
tvrz. Další obydlí byla postupně přistavována poddanými. Obyvatelé se nazývali Chotěbudici. Název obce podle
kroniky vznikl tak, že paní, která projížděla obcí, budila marně svého zemřelého manžela - Chotěbudí. Osada
Chotěbudice patřila mezi nejstarší slovanské osady v naší vlasti. Byla vystavěna podle staroslovanského způsobu
okrouhle do podkovy. V roce 1777 obec postavila dřevěnou kapli, zasvěcenou bolestné matce Boží. V roce 1808
byla dřevěná kaple zbořena a nahrazena novou, postavenou z kamene, která stojí dodnes. Nová kaple byla zasvěcena
svatému Václavovi.
Od roku 1990 má obec opět samostatný obecní úřad. Obec v současnosti spravuje místní knihovnu. Působí zde
Sbor dobrovolných hasičů a Český červený kříž. Od roku 1992 zde začali hospodařit soukromí zemědělci. Dále své
služby nabízí kamenosochařství a truhlářství.
V roce 2008 se při výzkumu spojeném s rekonstrukcí polních cest podařilo objevit zlomky grafitové keramiky
z období mladohradištního ( 11.-12. století.). Tento nález posunuje doklady o existenci Chotěbudic minimálně o 200
let hlouběji do minulosti, než-li je 1. písemná zmínka z r. 1351.
Památky v obci
Kaple sv. Václava, pomník padlým občanům v 1. světové válce.
Kontakt
Obec Chotěbudice
Chotěbudice 34, 675 31 Jemnice
Tel: +420 568 451 023
www.chotebudice.cz
obec@chotebudice.cz

Kaple sv. Václava

Zde opište kód obce:

Pomník padlým ve válce

Vykopávky

JIRATICE
Základní údaje
Obec leží 5 km jihovýchodně od Jemnice za kopcem Strachovec na silnici, kterou se dostanete přes Polici,
Vysočany až na Bítov.
Historie obce
O založení Jiratic nelze podat přesné údaje. Jiratice (Jeratice) byly částí praebendy, kterou Jan, příjmím Volek,
biskup Olomoucký učinil pro klášter Pustiměřský r. 1337. (Biskup Volek byl synem Václava I. Okrsek jemnický
byl dáván mladším synům královým). K této praebendě patřil Kdousov, Jiratice a Vel. Újezd. Markrabí Karel,
pozdější Karel IV. Otec vlasti potvrdil 6.února 1342 toto darování a to tím spíše,že jeho sestra byla abatyší kláštera
pustiměřského.
Jiratice tvořily rustikální panství faráře kdousovského, tzn. pozemky byly farské, farář tam pak dosazoval
usedlíky, kteří půdu obdělávali a odváděli z ní určité množství naturálií, jako obilí, luštěnin, slepic, vajec a jiné.
Farář zase platil klášteru pustiměřskému jakýsi nájem. Dle registru (rejstříku) faráře Martina z Modřic asi z r.1526
měly Jiratice zvláštní dvůr farský a 9 usedlostí selských, které užívaly 6 a půl lánu farských pozemků a 13 luk.
O tom, že farský dvůr v Jiraticích skutečně byl, svědčí zápis z r. 1643 o pochůzce pohraničního faráře Dubelia. Dále
o tom svědčí také dosud zachovaný název „na farářském“.
Památky v obci
Kaple sv. Floriána.
Kontakt
Obec Jiratice
Jiratice, 675 32 Třebelovice
Tel: +420 586 445 201
www.jiratice.cz
obec-jiratice@seznam.cz

Kaple sv. Floriána

Zde opište kód obce:

Pohled z věže kaple

Kulturní dům

KDOUSOV
Základní údaje
Obec má 62 čísel popisných (z nichž zhruba třetina slouží k rekreaci) a 117 obyvatel. Součástí Kdousova je také
Tříletý mlýn na potoce Bíhanka. Vedle zemědělského družstva je v obci ještě pila, tesařství, truhlářství, autoservis
a obchod se smíšeným zbožím.
Historie obce
Název obce je odvozen od osobního jména Kdůs. Obec se poprvé připomíná v roce 1342 a až do roku 1501
náležela ženskému benediktinskému klášteru v Pustiměři. Po zrušení pustiměřského kláštera koncem 16. stol.
připojil olomoucký biskup Stanislav Pavlovský kostel v Kdousově ke kolegiátnímu kostelu v Kroměříži. Díl vsi
Kdousova náležel k polickému panství.
Památky v obci
Významnou památkou v obci je kostel sv. Linharta, uváděný již v r. 1341, jenž byl barokně přestavěn v letech
1743-1753. Dále jednopatrová budova fary s mansardovou střechou, která pochází z let 1757-1763. Obě stavby jsou
dílem stavitele Michaela Kirchmayera. Památná je zdejší sýpka a budova kapitulního statku č. 12 z poloviny 18. stol.
V obci jsou dvě sochy sv. Jana Nepomuckého z r. 1712 a 1741, dále kaplička ve výklenku ohradní zdi fary a poklona
pod lipami.
Kontakt
Obec Kdousov
Kdousov 14, 675 32 Třebelovice
Tel: +420 568 445 105
www.kdousov.cz
obec-kdousov@quick.cz
Zde opište kód obce:

Kostel sv. Linharta

Trojhranná kaplička u Doubravy

Obecní koupaliště

KOROLUPY
Základní údaje
Obec Korolupy leží v západní části okresu Znojmo, ve výšce 433 m nad mořem na pravém břehu řeky Blatnice.
Historie obce
Korolupy se poprvé připomínají v r. 1373. V roce 1466 prodala Machna z Nového Dvora se statkem Lubnicí
také 2 lány v Korolupech Leonardu z Hartu. Při dělení krajířských statků v r. 1487 dal Volfgang z Krajku svým
synům Lipoltovi a Jindřichovi hrad Frejštejn, městečko Vratěnín a vsi, mezi nimi i Korolupy. V roce 1498 potvrdil
král Vladislav II. Korolupům privilegia. Od roku 1564 náležely Korolupy k uherčickému panství. Do konce 18. stol.
měla ves většinou české obyvatelstvo, v 19. stol. německé obyvatelstvo se silnou českou menšinou. Po roce 1945
zůstalo české obyvatelstvo. Název obce je odvozen od loupačů kůry.
Památky v obci
Farní kostel sv. Vavřince z druhé poloviny 18. století, pomník padlým občanům v 1. světové válce z roku 1929,
collaltovská cihelna z počátku 19. století (u Uherčic), letohrádek (u Uherčic), kapličky a boží muka v okolí obce.
Kontakt
Obec Korolupy
Korolupy 69, 671 07 Uherčice
Tel: +420 515 298 113
www.obec-korolupy.cz
ou@obec-korolupy.cz

Zde opište kód obce:

Obecní rybník

Památník obětem 1. sv. války

Kostel sv. Vavřince

Pohled na náves

KOSTNÍKY
Základní údaje
Katastr obce je rozsáhlý o výměře 1300ha, z toho 22ha obecního lesa. Průměrná nadmořská výška činí 450 m
n.m. K obci patří původně dva mlýny, a sice Rajmon na řece Bíhance a Kláskův mlýn na řece Želetavce. Oba jsou
však v současné době přestaveny na rekreační objekty. Dále patří k obci osada Kopka, dříve samostatné hospodářství
velkostatku Police. V roce 2008 žilo v Kostníkách 201 trvale bydlících obyvatel v 62 obydlených domech a bytech.
Historie obce
Kostníky jsou vesnicí velmi starého původu. Poprvé se připomínají už v roce 1345. O tři roky později král Karel
IV. udělil vesnici lénem Jindřichovi z Waldsee. Podle Kostník se psal i vladycký rod. Známý je Filip z Kostník z roku
1353. Jan z Kostník prodal r. 1499 vesnici i s tvrzí Adamovi z Bačkovic, čímž se ves stala součástí polického panství.
Stáří obce dosvědčuje i soustava původních domů stavěných do podkovy. Do vesnice vedl jen jeden vjezd.
Dodnes se tomuto místu říká Brána.
Snad nejstarší dochovanou památkou obce je zvonek z roku 1662. Tento letopočet je na zvonku vyznačen. Od
roku 1972 je umístěn na nově moderně řešené zvonici uprostřed návsi.
Nad obcí stojí uprostřed lipového hájku barokní kostel z roku 1696 zasvěcený památce narození Panny Marie.
Kostel je pod správou farnosti Kdousov a je odedávna poutním místem. Pouť se zde koná každoročně nejbližší
neděli před, ale nejčastěji po 8. září. Ze zápisů v kronikách vyplývá, že lípy, které hájek kolem kostela tvoří, byly
vysázeny v roce 1821.
Chráněnou přírodní památkou jsou „Suché skály“ na okraji katastrálního území, nedaleko obce Lubnice, kde se
do řeky Želetavky vlévá potok Blatnice. Je zde přirozená vegetace reliktních borů, sutí a skal. Ze vzácných rostlin je
to především hvozdík moravský, oměj vlčí, sněženka podsněžník, kručina chlupatá a další. Stojí za zmínku, že zde
hnízdí vzácný a chráněný výr velký.
Památky v obci
Kostel narození Panny Marie, zvonice na návsi.
Kontakt
Obec Kostníky, Kostníky 29, 675 32 Třebelovice
Tel: +420 568 445 163
www.kostniky.cz, ou.kostniky@seznam.cz

Kostel v Hájku

Svěcení znaku a praporu obce

Zde opište kód obce:

Suchá skála

LHOTICE
Základní údaje
Obec Lhotice se nachází 2 km východně od Jemnice na potoku Rakovec, prochází jí silnice z Jemnice do
Mladoňovic, odbočující jihovýchodně ze silnice do Třebelovic. Zeleznični zastávka je v místě. Nadmořská výška
464 m. Katastr obce má výměru 280 ha. V současné době má obec 58 domů a 156 obyvatel.
Historie obce
Název připomíná lid bydlící na lhůtě nebo využívající výhod lhoty. Názvy obce v pramenech: 1361 Lhoticz, 1671
Lhoticz, 1718 Lhotitz, 1720 Elhotitz, 1846 Elhotitz, Elhotice, 1872 Elhotitz, Lhotice. Ves s českým obyvatelstvem.
V r. 1361 se v pramenech uvádí Otík ze Lhotic, v r. 1446 držel ves Ondřej z Boskovic, který na ni zapsal majetek
své ženy, ale již r. 1454 Štěpán ze Slavíkovic prodal Lhotice se Slavíkovicemi Mikuláši z Rynárce. Svobodný
dvůr ve Lhoticích prodal r. 1524 syn zdejšího svobodného sedláka Václav ze Lhotic Janu Pažickému ze Lhotic.
V r. 1527 přenechala Anna z Bačkovic tři zdejší usedlosti Janovi z Tavíkovic a druhou část vsi prodal r. 1574
Jindřich Klouzal z Rynárce se Slavíkovicemi Jindřichu Václavovi Krajíři z Krajku. V r. 1588 vdova Alina ze Zástřizl
držela po manželovi tvrz a ves Mladoňovice a také díl vsi Lhotic. Vzpomenuté tři usedlosti přešly r. 1637 koupí od
Markéty z Říčan za 550 zl. mor. na Jana Tunkla z Brníčka, jehož dědic Kristián Tunkl je prodal se dvorem r. 1673
Johaně Benigně Sobětické za 1 650 zl. r. a tato dále r. 1675 majiteli Budkova svob. p. Matyáši Arnoštu Berchtoldovi
z Uherčic. Větší část vsi však náležela již od r. 1629 k budkovskému panství a sdílela s ním jeho osudy.
Domy ve vsi byly nízké s malými okny, stavěné z kamene nebo z nepálených cihel, na střeše pokryté slaměnými
došky, chlévy pro dobytek byly s obytnými místnostmi pod jednou střechou, stodoly ze dřeva a pokryté též slámou
byly stavěny opodál nebo na konci zahrad. Ve vsi byl též vrchnostenský dvůr vystavěný ze solidnějšího stavebního
materiálu, pálených cihel a pokrytý též nehořlavou krytinou. Jen 1 dům byl pojištěn proti ohni.
Památky v obci
Ze stavebních památek v obci je třeba uvést kapli na návsi a dále 1 kapličku a 7 křížů v okolí obce. Z přírodních
zajímavostí je to lípa srdčitá u křížku východně od obce o obvodu kmenu asi 390 cm.
Zde opište kód obce:
Kontakt
Obec Lhotice, Lhotice 31, 675 31 Jemnice
Tel: +420 568 450 595
www.obeclhotice.cz, ou.lhotice@seznam.cz

Hasičské závody

Kaple

Dětské hřiště

LOMY
Základní údaje
Obec leží 15 km západně od Moravských Budějovic a 8 km severně od Jemnice. Nadmořská výška vsi se
pohybuje od 570 do 602 m.. Žije zde 140 obyvatel. Výměra katastrálního území činí 882 ha, z toho jednu třetinu
tvoří lesy. Oblast se vyznačuje poměrně čistým ovzduším. Z pahorku nad obcí je široký rozhled do okolních vesnic
a při dobré viditelnosti jsou dokonce patrné vrcholky zasněžených Alp.
Historie obce
O historickém vývoji obce Lomy se v archívech nalézají pouze kusé zmínky. Její osídlování bylo postupné, neboť
kopcovitý terén s kamenitou půdou nové osídlence nelákal. Po zániku okolních středověkých obcí, nacházejících se
na území katastru, se obyvatelstvo počalo postupně stěhovat do Lomů. První písemná zmínky pochází z roku 1373.
Provoz a život v samotné obci vyzařuje naprostý klid a pohodu na každém kroku. Upravená náves s kostelíkem,
obecním úřadem a prodejnou pro pobyt stačí. Snad i malá hospůdka k posezení. V Lomech své služby dále nabízí
opravna traktorů a osobních automobilů, truhlářství a zednické práce.
Když v roce 1993 ukončilo činnost místní zemědělské družstvo, začali zde hospodařit soukromí zemědělci, kteří
zaujímají převážnou část podnikatelské činnosti v obci.
V předešlých letech byla vybudována kanalizace, vodovod, plynofikace a v poslední době, za přispění EU,
chodníky a místní komunikace. V obci je vystavěno přírodní koupaliště, v jehož areálu se nachází také sportovněkulturní zařízení s rozsáhlou parkovací plochou. Mimo rekreaci slouží též jako zázemí pro pořádání společenských
akcí. Tyto akce pořádá nejvýznamnější složka v obci, kterou přestavuje Sbor dobrovolných hasičů.
Lomy jsou součástí jemnického mikroregionu a také zde prochází trasy cyklostezek, nejvýznamnější je JihlavaTřebíč-Raabs. Všem návštěvníkům obce a jeho okolí přejeme příjemný pobyt a budeme potěšeni, když nás opět
navštívíte.
Památky v obci
Kaple sv. Jana a Pavla, pomník padlým v 1. světové válce.
Zde opište kód obce:

Kontakt
Obec Lomy, Lomy 45, 675 31 Jemnice
Tel: +420 568 451 028
www.obec-lomy.cz, obec_lomy@volny.cz

Pohled na obec po rekonstrukci

Hasičská zbrojnice

Koupaliště

LOVČOVICE
Základní údaje
Obec se nachází 5 km jihozápadně od Jemnice, obtéká ji z jihu Bělčovický potok, po jižním okraji obce prochází
silnice z Chvalkovic do Bačkovic. Nejbližší železniční stanice je v Jemnici. Nadmořská výška obce 454 m. Pošta
Jemnice, zdravotní a matriční obvod tamtéž, fara a škola v Dešné. V současné době má obec 19 domů a 63 obyvatel.
Historie obce
Lovčovice se poprvé připomínají v roce 1351 názvem Lobcowycz. V roce 1365 Nevhlas z Oponešic prodal tvrz
a zboží v Lovčovicích Martinkovi z Libosvar. Zdejší tvrz se poprvé připomíná v r. 1360, v r. 1528 však již byla pustá
a nic se z ní nedochovalo. Roku 1528 koupil pustou tvrz a ves Lovčovice Jan z Tavíkovic a připojil ji k polickému
panství. Od té doby náležela ves k polickému panství a sdílela s ním jeho osudy až do roku 1849. Roku 1850 pak
byla obec začleněna pod pravomoc Podkrajského úřadu v Dačicích. V roce 1938 příslušely Lovčovice pod okres
Waidhofen an der Thaya. Po osvobození v květnu 1945 se vrátily pod okres Moravské Budějovice až do r. 1949,
kdy byly podřízeny správnímu okresu Dačice. V r. 1960 po správní reorganizaci náležejí pod okres Třebíč. V rámci
integrace obcí byly Lovčovice od r. 1967 do r. 1980 pod MěNV v Jemnici, od r. 1992 mají samostatný obecní úřad.
Většina obyvatelstva se živila v zemědělství, živností a řemesel bylo v obci jen několik (1 hostinec, 1 obuvník,
1 podkovář a 1 kovář). V současné době se v obci vedle zemědělství provozuje ještě truhlářství.
Památky v obci
Kaple Panny Marie Královny z 19. století.
Kontakt
Obec Lovčovice
Lovčovice 12, 675 31 Jemnice
Tel: +420 720 676 189
www.lovcovice.cz
lovcovice@email.cz

Autobusová zastávka

Zde opište kód obce:

Kulturní dům

Sportovní a dětské hřiště

LUBNICE
Základní údaje
Obec leží na hranici Jihomoravského kraje, Vysočiny a Jihočeského kraje.
Historie obce
Lubnice se poprvé připomíná v roce 1345 u Vratěnína, kdy markrabě Karel udělil lénem Jindřichovi z Waldsee
městečko Vratěnín, Rancířov a další zboží, m.j. též Lubnici. Siegfried z Lubnice s manželkou Bohuslavou zřizují na
hradě Lubnici kapli sv. Jiří a sv. Kateřiny a ve farním kostele ve Vratěníně oltář sv. Petra a k tomu jednoho kaplana.
V r. 1466 Machna z Jogenreythu prodala Lubnici Linhartovi z Hobzí. V roce 1487 při dělení krajírských statků dal
Volfgang Krajír z Krajku svým synům Lipoltovi a Jindřichovi hrad zbořený Frejštejn, městečko Vratěnín a vsi,
m.j. též dvůr v Lubnici. V r. 1493 propustil Puta z Lichtenburka Zikmundovi Krokvicarovi z Nové Vsi z manství
tvrz v Lubnici se 3 lány. Zikmund Krokvicar z Nové vsi prodal r. 1601 Lipoltovi z Krajku zbytek vsi k Frejštejnu.
V r. 1564 prodal Václav Krajíř z Krajku tvrz Nové Uherčice, tvrz a městečko Vratěnín a vsi, m.j. též Lubnici, Adamu
Volfovi Krajírovi ,jenž ihned tento majetek dále prodal Volfovi Štrejnovi ze Švarcenavy, čímž se Lubnice dostala
pod statek Uherčice.
Do r. 1849 náležela Lubnice k panství Bítov, od r. 1850 až 1855 byla začleněna pod politickou pravomoc
Podkrajského úřadu ve Znojmě a v rámci soudní správy pod okresní soud ve Vranově.
V roce 1880 měla obec 63 domů a 295 obyvatel, většinou německé národnosti a katolického náboženství,
z toho bylo 9 Čechů. V roce 1921 zde bylo napočítáno 62 domů a 303 obyvatel, z toho 68 Čechů a v r. 1930 stejný
počet domů i obyvatel, z toho 91 Čechů. Po osídlení českým obyvatelstvem po r. 1945 měla obec v r. 1950 celkem
55 domů a 231 obyvatel.
Památky v obci
Kostel sv. Jiří a sv. Kateřiny.
Kontakt
Obec Lubnice
Lubnice 25, 671 07 Uherčice
Tel: +420 515 298 291
www.obec-lubnice.cz, obec.lubnice@seznam.cz

Budova fary

Kostel sv. Jiří a sv. Kateřiny

Zde opište kód obce:

Pohled na hřbitov

MENHARTICE
Základní údaje
Pokud pojedete z Jemnice směrem k hraničnímu přechodu Vratěnín, musíte projet obcí Menhartice. V současné
době mají Menhartice 49 popisných čísel a 158 obyvatel.
Historie obce
Menhartice se připomínají r. 1349 de Meinhorticz, 1351 De Menhartycz, 1609 Menharticze, 1718 Menhartitz
a 1881 Menhartice. Menhartice byly začátkem 14. století majetkem Filipa z Menhartic společně s jeho bratrem
Znalou. Vystřídalo se ještě mnoho majitelů až v r. 1600 patřily Menhartice vdově po Tasovi Meziříčském z Lomnice
a jejím dětem, od té doby náležely Menhartice k jemnickému panství. Vrchnostenský dvůr v Menharticích se
připomíná již v r. 1609. V roce 1846 měly Menhartice 31 domů a 172 obyvatel.
Menhartice je obec, která i v dnešní době dodržuje lidové zvyky. Koná se zde masopust, velikonoční koledování,
stavění máje, posýpky květin při Božím těle, pouť, posvícení a nejkrásnější tradicí je štědrovečerní průvod obcí. Obcí
prochází se zvoněním zvonečků průvod, který se zastaví na několika místech a společně se zazpívá Menhartická
koleda. Na návsi svítí ve všech oknech svíčky.
Památky v obci
Kaple na návsi.
Kontakt
Obec Menhartice
Menhartice 23, 675 31 Jemnice
Tel: +420 568 451 517
menhartice@seznam.cz
Zde opište kód obce:

Kaple

Rybník

Dětské hřiště

MLADOŇOVICE
Základní údaje
Mladoňovice se nacházejí v jihovýchodní části kraje Vysočina. Nejbližší město je Jemnice, které leží 5 km na
západ. Obec se nachází v mírné pahorkatině, 452 m nad mořem. Katastr obce je rozlehlý, má 995 ha a patří k němu
i osady Dobrá Voda a Tři koroptve. Najdeme zde tři rybníky: Mladoňovický, Hluboký, s rozsáhlou chatovou zástavbou,
a chovný rybník Asuán o výměře 6000 m2 s možností místní rekreace.
Historie obce
První písemná zmínka o Mladoňovicích je z roku 1305 v zemských deskách v Brně. V roce 1319 dostal
obec Jindřich z Klingenberka za věrné služby králi Janu Lucemburskému. Po něm byli celých sto roků pány na
Mladoňovicích Krajířové. O dalším majiteli, Zdeňku z Roupova, historie hovoří, že Mladoňovice vyženil. V roce
1629 je prodal Albrechtu z Valdštejna. Po něm obec zdědili Kolovratové, kteří byli majiteli až do doby skončení
roboty.
Po zrušení roboty, 7. září 1848, se robotníci stali majiteli usedlostí, na kterých hospodařili. Mladoňovice měly
svůj pečetní znak. Z obce pochází Petr Mladoň, který se narodil v roce 1390. Studoval na univerzitě v Praze, působil
u Mistra Jana Husa, kterého v roce 1414 doprovázel na koncil do Kostnice. Roku 1416 byl jmenován mistrem a stal
se děkanem fakulty. V roce 1439 byl zvolen rektorem univerzity. 7. února 1451 Mistr Petr Mladoň zemřel. Na paměť
tohoto opravdu významného rodáka byla v roce 1990 v obci odhalena pamětní deska.
Život obce provází řada místních a společenských událostí, k nimž patří obnovené i nové tradice, které se
každoročně opakují.
Památky v obci
Boží muka u silnice do Dobré Vody, poutní kaple Jména P. Marie a „vodní kaple“ v Dobré Vodě. Dominantu
obce tvoří kaple sv. Floriána. Obětem I. světové války patří pomník v Dobré Vodě.
Kontakt
Obec Mladoňovice
Mladoňovice 58, 675 32 Třebelovice
Tel: +420 568 443 045
www.mladonovice.cz, obec@mladonovice.cz

Budova ZŠ, v pozadí kaple sv. Floriána

Interiér kaple

Zde opište kód obce:

Požární nádrž

OPONEŠICE
Základní údaje
Obec leží asi 8 km severovýchodně od Jemnice.
Historie obce
Několika nálezy je doložen pobyt člověka mladší doby kamenné u této obce. První písemná zmínka
o Oponešicích je z roku 1351, kdy ves patřila Vilhemovi z Upolněšic.
O nástupci Nevlasovi se můžeme dočíst, že vlastnil vesnici v r. 1365. V letech 1389-1417 byla majetkem Jakuba
(řečeného Jakoubka) z Upolněšic, 1436 Jan z Uponěšic, 1450 Ctibor z Batelova. V roce 1511 Ctibor prodal sýpku,
vesnici i dvůr Oponešický a Lomy Bohoušovi z Čechtína, jenž tu seděl ještě v r. 1535, 1547-1551 Adam Hrubčický
z Čechtína a v roce 1610 vdova po Adamovi Zuzana Roupovská z Malejova vzala ve spolek na zámek a ves Budkov,
na ves a tvrz Oponešice, Lomy, Lesonice a Babice svého druhého manžela Zikmunda z Roupova. Od této doby byla
ves součástí budkovského panství.
Nejstarší stavbou v obci je budova původně gotické tvrze, později přestavěná, zřejmě pány z Police na ovčín
a sýpku. První doložená zmínka o ní je II. pol. 14. století. Po r. 1542 ztratila obytnou funkci a začaly přestavby na
hospodářskou budovu.
Kaple sv. Jana a Pavla postavena v r. 1774. V r. 1884 přestavěna do dnešní podoby. V okolí obce jsou 4 kapličky,
o těchto existují záznamy v mapách z let 1770. Směrem na Budkov je kamenný sloup se čtyřmi kříži a čtyřmi
hlavami, jenž byl na tomto místě postaven zřejmě po husitském tažení krajem, a byli zde pohřbeni 4 husité cca
v r. 1423. Socha na návsi mezi lípami (dříve na hrázi rybníka) je sv. Jan Nepomucký z r. 1716.
Památky v obci
Kaple sv. Jana a Pavla, socha sv. Jana Nepomuckého.
Kontakt
Obec Oponešice
Oponešice 27, 675 32 Třebelovice
Tel: +420 568 443 061
www.obecoponesice.cz
urad@obecoponesice.cz

Tvrz

Kaple sv. Jana a Pavla

Zde opište kód obce:

Požární nádrž

Budova OÚ Oponešice a místní hostinec

OSLNOVICE
Základní údaje
Malá obec na západním okraji rekreační oblasti Vranovska. Území je součástí povodí Dyje. Katastr je lemován
lesy dnes převážně smíšenými. Významná rekreační oblast, vyhlášené rybářské revíry, cyklotrasy, možnost rekreace
v chatových osadách Chmelnice, Farářka, Penkyřák, Vrátná, Stušice čítající přes 400 objektů.
Historie obce
První a zřejmě nejstarší zpráva o Oslnovicích pochází z roku 1228 z výsadní listiny krále Přemysla
Otakara I., vydané cisterciánskému klášteru na Velehradě, ve které je uvedena jako obec „Vsnowitz“. Tato listina je
nyní uložena ve Státním oblastním archivu v Brně a publikovaná v Codex diplom regni Moraviae II, č. 186.
Po první světové válce již v obci žijí pouze obyvatelé české národnosti, což se nezměnilo ani v letech 19381945, kdy kolem ní probíhala protektorátní hranice. Dnes v obci žije 92 obyvatel.
Nejvýznamnější památkou obce je secesní kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která byla postavena obětavými
věřícími občany z Oslnovic v letech 1993-1996. Stavba původně stála v Brně-Králově Poli, kde stála od roku
1915 při vojenské nemocnici k duchovní potěše nemocných a raněných vojáků. Oltář, dřevěný strop i stěny byly
vyzdobeny moravskými ornamenty, které jsou dílem malíře mistra Jana Kohlera. Po únoru 1948 již kaple nesloužila
svému účelu, bylo v ní skladiště vojenského materiálu. V roce 1969 měla být zbourána, avšak družstevníci
z Oslnovic věc s úřady vyjednali a poté obětavě kapli rozebrali a převezli traktory a auty do Oslnovic. Než však mohli
stánek boží znovu postavit, normalizační vláda toto nedovolila. 24 let měli občané stavební materiál uskladněný na
půdách a ve stodolách než přišla příznivá politická doba a oni z velké části svépomocí za přispění mnoha dobrých
lidí, řemeslníků, umělců a dárců kapli opět postavili. Vysvěcena byla 25.5.1996, bohu dík. V roce 1999 byl přistaven
i malebný hřbitov.
Další historickou stavbou je kaple na návsi, zasvěcená Panně Marii pocházející z let 1821-1824.
Památky v obci
Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kaple na návsi zasvěcená Panně Marii.
Zde opište kód obce:
Kontakt
Obec Oslnovice, Oslnovice 18, 671 07 Uherčice
Tel: +420 515 298 010
www.obecoslnovice.cz, oslnovice@tiscali.cz

Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Interiér kaple

Obecní úřad

PÁLOVICE
Základní údaje
Obec leží 3 km jihozápadně od Jemnice.
Historie obce
První zmínka o Pálovicích se datuje od roku 1349. Název znamená ves lidí Pálavých, přičemž Pála je buď
domáckou podobou latinského Paulus nebo deverbatium k páliti. Jelikož již ve zmíněném roce se obec jmenovala
Paulowitz, dá se předpokládat, že název byl převzat z lat. Paulus. Obec byla v držení jemnického rychtáře Mikuláše
Koželuha z Chválkovic a jistým dílem pana Pešíka, který v roce 1390 prodal svůj díl vsi panu Vilémovi z Pálovic.
V roce 1406 byl vlastníkem pan Jošt a od roku 1457 pravděpodobně do roku 1584 patřily Pálovice rytířskému
rodu pánů Čeloudů z Pálovic. Rod Čeloudů z Pálovic byl prý spřízněn s rodem Mikuláše Koželuha z Chválkovic.
Rytíř Pavel Čeloud z Pálovic žil v obci na vlastním dvorci s Johanou z Orešan. Podřízen byl jemnickému civilnímu
a hrdelnímu právu zemskému. Rytíř Mikuláš Čeloud z Pálovic, snad bratr zmíněného, měl okolo roku 1540 polovici
statku Bohušice a ves Mikulovice. Ves Pálovice patřila též faře jemnické, která držitelská práva za roční nájem
městu Jemnici přepustila.
Od roku 1606 náležela ves Pálovice k Jemnici, kdy král Ladislav zapsal za 10 000 zl. uher. zámek a město
Jemnice a mj. ves Pálovice bratřím Hynkovi a Štěpánovi z Lichtenburka. Před třicetiletou válkou patřily Pálovice na
čas Hanušovi Radkovcovi z Mírovic, jemuž byly po Bílé Hoře ponechány, neboť přestoupil na katolickou víru. Od
roku 1629 byly Pálovice opět u Jemnice a ves sdílela osudy jemnického panství.
Před třicetiletou válkou bylo v Pálovicích 19 usedlostí. Roku 1815 koupil panství od hraběte Maxmiliána Dauna
hrabě Filip Stadion. Roku 1826 koupila panství jemnická hraběnka Trautmansdorfová, která nade vše milovala
hudbu. Každý úředník, který chtěl být v jejich službách, musel být hudebník. A tak se na Jemnicku objevil také
bratr Františka Škroupa, skladatele české hymny, Jan Škroup. Roku 1841 koupil panství jemnické markýz Alfons
Pallavicini a bylo v držení až do poválečných let markrabětem Alexandrem Pallavicinim.
Památky v obci
Kaple sv. Jana Nepomuckého.

Zde opište kód obce:

Kontakt
Obec Pálovice, Pálovice 35, 675 31 Jemnice
Tel: +420 724 397 620
www.palovice.cz, palovice@seznam.cz

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Památník obětem války

Dětské hřiště

POLICE
Základní údaje
Obec Police se rozkládá na pahorkatině Českomoravské vrchoviny v průměrné nadmořské výšce 425 m..
Zeměpisná poloha naší obce podle mapy je 48°58´ s.š. a 33°18´ v. d.. Polický katastr má v současné době 595
hektarů. K dnešnímu dni žije v obci 361 obyvatel. Z hlediska přírodních podmínek lze obec zařadit do mírně
pahorkatinné oblasti. Průmysl zde není příliš zastoupen, což také výrazně ovlivňuje pracovní příležitosti v obci.
Historie obce
Nejstarší zmínka o zdejším sídle pochází, dle dokladu, z roku 1343. Na přestavbě zdejší tvrze do dnešní podoby
zámku se podíleli v 16. století Tavíkovští z Tavíkovic a v 17. a 18. století rod Berchtoldů z Uherčic. Do dějin
zámku se pak nesmazatelně vepsal také šlechtický rod Segurů (19. století) a Wraždů z Kunvaldu. Zámek Police byl
v roce 1945 zkonfiskován a od roku 1996 je ve vlastnictví obce. Od roku 2005 je každoročně otevřen pro veřejnost.
Goticko – renesanční zámek patří k nejvýznamnějším a nejvzácnějším (v tomto stavebním stylu) v kraji Vysočina
a dle odborníků v celé ČR. Prostory později v baroku vyzdobil půvabným štukem Baldassar Fontana.
V Polici je občanská vybavenost na dobré úrovni. Obec spravuje ZŠ Police, MŠ Police, Zásahovou jednotku SDH
Police zařazenou do JPIII a Obecní knihovnu. V Polici působí aktivně několik organizací – SDH Police, Rybářský
svaz, Myslivecký spolek, fotbalový klub FC Police a Svaz včelařů. Nejvýznamnější kulturní a společenskou akcí
jsou rodácké sjezdy, které mají dlouholetou tradici. Jsou v intervalech pěti let a první byl již v roce 1964. Na Štědrý
večer již mnoho desítek let prochází po obci „Průvod ovcí“.
Obec Police si nechala zpracovat na konci roku 1996 návrh obecních symbolů – znak a prapor. Byl předložen
návrh těchto symbolů, které zastupitelstvo schválilo 20. 6. 1997. Obec požádala Parlament České republiky
o schválení, ke kterému došlo 18. 6. 1998.
Památky v obci
Zámek Police, památník sv. Františka Xaverského, památník obětem 1. a 2. světové války, židovská synagoga
a židovský hřbitov.
Zde opište kód obce:
Kontakt
Obec Police, Police 1, 675 34 Police
Tel: +420 568 445 056
www.obec-police.cz, police.ou@quick.cz

Pomník obětem z 1. a 2. sv. války

Zámek Police

Památník sv. Františka Xaverského

RÁCOVICE
Základní údaje
Obec Rácovice je takový středobod na silnici z Jemnice do Mor. Budějovic, leží na levém břehu potoka
Bíhanky, který zde protéká náveským rybníkem. Ve středověku zde vedla obchodní cesta z Dolnorakouska přes
Bítov do Jihlavy. V současné době tuhle trasu kopíruje značená turistická stezka.
Historie obce
K velkému rozvoji obce dochází koncem středověku a začátkem novověku, kdy na Rácovské tvrzi seděl rod
z Pošny a Rácovic, dodnes je v kostele ve Velkém Újezdě jejich náhrobní deska. Název obce ve zkratce znamená ves
lidí Rácových. První písemná zmínka uvedená v Zemských deskách brněnských je z roku 1354 o Ctiboru z Rácovic.
Podle historika Františka Palackého se ve středověku Rácové nazývali Srbové dle svého hradu Rác. Z té doby jsou
zde podzemní chodby, které nejsou dosud řádně prozkoumány.
V největším rozmachu obce zde byly dva dvory, velká kaskáda rybníků, pivovar, lihovar, mlýn, pila a ovčín, ve
kterém se chovalo na 600 obcí. Dále se zde rozvíjela řemesla, byly zde tři kovárny, krupařství, perleťářství, milíře
na dřevěné uhlí a kolomaz. Alkohol z lihovaru se vozil na trh do Vídně a zpáteční cestou se vozila perleť k dalšímu
zpracování na ozdoby a knoflíky.
Nejpozoruhodnější pamětihodnost vesnice je nesporně socha sv. Jana Nepomuckého, jedna z největších na
jižní Moravě, postavená zde v první polovině 18. století. K této soše se váže legenda – panstvu projíždějícímu po
mostě na hrázi rybníka se splašili koně a kočár spadl do hluboké tůně pod mostem, jako zázrakem se nikomu nic
nestalo a od té doby zde stojí socha ochránce mostu. Další historický objekt je bývalá ovčírna, která byla v roce
1896 přestavena na obytnou. Kaple, která vévodí návsi, je z roku 1901. Dosud opomíjenou historickou památkou
je obilní sýpka, která vévodí dvoru u rybníka. Bylo zde i několik starobylých lip, bohužel zub času na nich udělal
své, zůstala pouze jedna.
Památky v obci
Socha sv. Jana Nepomuckého, bývalá ovčírna
Kontakt
Obec Rácovice, Rácovice 45, 675 32 Třebelovice
Tel: +420 602 178 041
www.racovice.cz, info@racovice.cz

Pomník padlých 1. sv. války

Socha sv. Jana Nepomuckého

Zde opište kód obce:

Víceúčelové sportovní hřiště

RADOTICE
Základní údaje
Nachází se v nadmořské výšce 424 m o rozloze území 482 ha. V 64 domech žije dnes 132 obyvatel. Údolím, kde
se obec nachází, protéká říčka Želetavka, dělí ji na dvě části, které spojuje kamenný klenutý most vysoký 7 metrů.
Historie obce
V historických pramenech jsou Radotice zmiňovány kolem roku 1369 jako ves lidí Radotových. Ves byla od
roku 1390 v držení různých majitelů. Posledním byl baron Alfred Wražda z Kunvaldu, majitel polického panství. Dle
dostupných pramenů nikdy nedoznala významu historického a není zaznamenán ani původ významných osobností.
Vesnice byla převážně zemědělská a tak to i přetrvává. Toto lze s jistotou přičíst 5 km vzdálené Jemnici, která svými
řemeslnými osadníky potřeby lidí radotických uspokojovala. Obecní pečeť nese datum vzniku 1678.
Základu vzniku obce předcházely usedlosti jako vrchnostenský dvůr, mlýn původně panský, později v majetku
mlynářů a tvrz s vodním příkopem, připomínané v letech 1480-1620. Tyto stavby pozměněné dobou se v obci
nachází, pod č.p. 20 a 26. Zvláštností vodního mlýna je, že nebyl zbudován na řece. Poháněn byl vodou z přehrazené
řeky, která vytvořila nádrž o rozloze 19 ha. Na dně dnes již zaniklé nádrže se nachází kulturní dům se sídlem
obecního úřadu a sportovní zařízení jednoty.
Z mnoha spolků, které v obci působily, zůstávají aktivními Tělovýchovná jednota a Sdružení hasičů.
Tělovýchovná jednota navzdory generační výměně je aktivním účastníkem okresního přeboru v kopané již víc jak
25 roků. Svou činností kulturní a společenský život v obci významně obohacuje.
Památky v obci
Zachovalými kulturními památkami v obci jsou kaple sv. Rodiny z roku 1880 a zemědělské usedlosti s č.p. 14
a 19. Všechny jsou vedeny v rejstříku památek a doznaly významných oprav pro své zachování. Na památníku obětí
1. světové války jsou vytesána jména deseti místních občanů.
Kontakt
Obec Radotice
Radotice 1, 675 32 Třebelovice
Tel: +420 568 445 135
www.obec-radotice.cz
obec.radotice@tiscali.cz

Kulturní dům

Zde opište kód obce:

Památník padlým vojínům z Radotic

Autobusová zastávka

SLAVÍKOVICE
Základní údaje
Slavíkovice leží 4 km jihovýchodně od města Jemnice na potoce Rakovci, v nadmořské výšce 470 m.
V současnosti má obec 80 domů s 230 obyvateli a katastr o výměře 552 ha.
Historie obce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350, kdy ji vlastnil Bernard ze Slavíkovic. Jako vlastníci
Slavíkovic jsou známé dva rody, Bítovští ze Slavíkovic a Klouzalové z Rynárce. Ti druzí vlastnili ves od roku
1464 až do poslední čtvrtiny 16. století. Ve 2. polovině 16. století byla ve vsi založena ovčírna. V roce 1574 koupil
Slavíkovice Václav Krajíř z Krajku. V obci stávala poblíž kostela tvrz ze 14. stol., která zanikla v 17. stol.
Počátkem 17. stol. náležela obec ke statku mladoňovickému, který spojil českobratrský pán Zdeněk z Roupova
s budkovským panstvím. Od r. 1666 patřilo toto panství rodu Berchtoldů.
Události třicetileté války poznamenaly zle obyvatelstvo obce. V roce 1653 žil ve vsi pouze jeden chalupník,
v roce 1671 byla úplně pustá, pouze s ovčírnou a kostelem. Tento stav trval ještě roku 1720. V roce 1750 byla obec
již opět obydlena. V roce 1843 zde žilo 289 obyvatel, z toho 147 mužů a 151 žen v 53 domech a 70 domácnostech.
Zdejší hasičský sbor vznikl v roce 1904. Jednotřídní obecná škola byla otevřena v r. 1912. V roce 1923 vznikla
místní knihovna, s počátečním stavem 20 knih. V roce 1976 byla zrušena zdejší škola a k 31. prosinci 1979 byly
Slavíkovice připojeny jako místní část k městu Jemnici. V roce 1993 se Slavíkovice na základě místního referenda
opět osamostatnily.
Památky v obci
Nejvýznamnější památkou Slavíkovic je kostel sv. Kateřiny z Alexandrie. Na místě dnešního barokního kostela
stával pravděpodobně pozdně románský plochostropý kostel s podélnými loděmi a věží z 1. pol. 13. stol. Do dnešní
doby se dochovala pouze věž, která je připojena k barokní stavbě z r. 1749. Kostel má tři oltáře a varhany od Jana
Komorníka z Rouchova.
Na přilehlém hřbitově se nacházejí dvě kaple s doškovou střechou. Poblíž kostela, u rybníka Stodolák, stojí
stará sýpka.
Kontakt
Obec Slavíkovice
Slavíkovice 7, 675 31 Jemnice
Tel: +420 724 190 960
www.slavikovice.cz, obec.slavikovice@seznam.cz

Brána do kostela

Kaple s doškovou střechou

Zde opište kód obce:

Kostel sv. Kateřiny z Alexandrie

ŠTĚPKOV
Základní údaje
V malebné krajině mezi Radkovicemi a Domamilí, v jihozápadní části okresu Třebíč, 12 km od Moravských
Budějovic, leží vesnička Štěpkov. Název je odvozen od jména Štěpán - ves lidí Štěpánových. Vesnička Štěpkov leží
v průměrné výšce 565 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1351.
Celková katastrální plocha obce je 392 ha, z toho orná půda zabírá 69 procent. Pětina katastru obce je osázena lesním
porostem.
Historie obce
První zmínka o Štěpkově se v pramenech uvádí roku 1351. V té době patřila ves Jakubu Jimramovi z Jakubova.
Do roku 1789 se majitelé panství rychle střídali. Pak získal Štěpkov spolu s panstvím Budeč hrabě Josef Wallis.
Obec velmi doplatila na třicetiletou válku. Z dvanácti usedlostí zůstaly obydleny pouze tři a devět zpustlo. Na území
Štěpkova stojí významná chráněná památka - kaple sv. Václava. Jedná se o vzácnou románskou rotundu z 12 století,
postavenou z lomového kamene a dodatečně vyklenutou cihlovou barokní kopulí. Typ je příbuzný starším knížecím
rotundám ve Znojmě a v Podolí v Jemnici. Štěpkovská však sloužila i jako opevněné útočiště. Tato rotunda patří
k nejstarším památkám kamenné sakrální architektury. V obci byla vybudována škola, ve které se začalo vyučovat
1. září 1893, výuka probíhala až do roku 1960, kdy byla škola pro nedostatek dětí uzavřena. V průběhu let sídelní
obec sužovaly živelné pohromy včetně velkých požárů. Velké materiální škody i ztráty na životech způsobily různé
vichřice, bouře, nemoci, ale především války. Padlým ve světové válce je věnován památník, který je situovaný
v prostoru pod objektem školy. V roce 1930 byla dokončena výstavba silnice Štěpkov Budkov, v roce 1932 byla
obec elektrifikována, roku 1937 zvolen hasičský sbor.
Památky v obci
Kaple sv. Václava.
Kontakt
Obec Štěpkov
Štěpkov 33, 675 26 Želetava
Tel: +420 725 101 453
www.stepkov.cz, obecstepkov@seznam.cz

Náves

Zde opište kód obce:

Kaple sv. Václava

Obecní úřad

TŘEBELOVICE
Základní údaje
Obec Třebelovice leží 7 km východně od města Jemnice, prochází jí silnice z Jemnice do Rácovic a dále
do Moravských Budějovic, od které se za obcí odděluje silnice do Velkého Újezda. Obec disponuje železniční
a autobusovou stanicí, poštou, zdravotním střediskem (obvod Police), matričním obvodem Jemnice, farou Velký
Újezd, základní a mateřskou školou. Katastr obce měl v roce 1950 výměru 1.142ha. V současné době má obec 155
domů a 470 obyvatel.
Historie obce
První písemná zpráva o Třebelovicích pochází již z roku 1365. Od roku 1609 se staly Třebelovice součástí
jemnického panství, když Kateřina Meziříčská prodala svému manželovi Zikmundovi z Teufenbachu zámek a město
Jemnici a též i Třebelovice. Ves poté sdílela osudy jemnického panství.
Před třicetiletou válkou bylo v obci 44 usedlostí, z toho zůstalo osazeno 36, zbytek byly poustky. V této době
bylo ve vsi ze starých usedlíků 8 láníků, 17 půlláníků, 8 čtvrtláníků a 3 domkaři.
V letech 1895 započala stavba železnice z Moravských Budějovic do Jemnice, která vedla i přes Třebelovice. Dne
8. listopadu se uskutečnila první slavnostní jízda. Slavnosti na nádraží v Třebelovicích se zúčastnil i rakouský
ministr drah šlechtic Guttenberg a okresní hejtman hrabě Arnošt Marschall.
Občanů Třebelovic se velice dotkly i obě světové války. V 1. světové válce padlo 12 občanů, 16 jich bylo raněno
a 8 zůstalo nezvěstných. Po 2. světové válce se 7 občanů Třebelovic nevrátilo z pracovního nasazení v Linci a obě
židovské rodiny žijící v Třebelovicích byly zlikvidovány.
Před 2. světovou válkou, i po jejím skončení, bylo hlavním zaměstnáním zdejšího obyvatelstva zemědělství.
Památky v obci
V obci je možné zhlédnout hned několik památek historických. Zřejmě nejznámější je kaple svatého Floriána,
stojící uprostřed obce. Mezi památkami je uváděn i kříž stojící nalevo od kaple. Dále jsou to boží muka u železniční
stanice a památky lidové architektury, mezi něž patří domy s číslem popisným 106 a 109 z konce 18. století.
V obci byl také postaven pomník občanům padlým v 1. světové válce.
Zde opište kód obce:

Kontakt
Obec Třebelovice
Třebelovice 76, 675 32 Třebelovice
Tel: +420 568 443 704
www.trebelovice.cz, obec@trebelovice.cz

Fotbalové hřiště

Kaple sv. Floriána

Mateřská a základní škola

TŘEBĚTICE
Základní údaje
Obec leží v nadmořské výšce 482 m. n. m. asi 5 km severozápadně od Jemnice.
Historie obce
O nejstarší osídlení kraje nám podávají neklamná svědectví archeologické nálezy, které se tu a tam při
pozemních pracech nacházejí. Tak byl při odvodňování pozemků pod silnicí, která spojuje Jemnici s Dačicemi
v r. 1961 nalezen velmi zachovaný kamenný mlat. Tento pravěký nález je z kultury volutové (období prvních
zemědělců u nás, asi 2500 let před našim letopočtem. Nástroj byl předán městskému muzeu v Dačicích. Tento
kamenný mlat není však ojedinělým nálezem, který svědčí o pravěkém životě v naší krajině. Našimi končinami již
v mladší době kamenné vedly důležité cesty a stezky k přechodům přes Českomoravskou vysočinu. Název obce se
odvozuje z osobního jména Třebata, který byl snad i jejím zakladatelem.
Třebětice se poprvé připomínají v r. 1356, kdy se uvádějí Rudolf a Smil z Třebětic. Ranek z Horní Vsi prodal
v r. 1364 díl Třebětic Oldřichovi ze Želetavy a Bušek a jeho syn Bušek z Mostišť postoupili r. 1375 ves markraběti
Joškovi. V 15.století drželi Třebětice vladykové z Maříže a Hynek z Maříže prodal r. 1464 ves Třebětice Václavovi
z Maříže, kterémuž také r. 1481 Hynek a Oldřich, synové Oldřicha z Maříže, prodali Třebětice s pustým dvorem
Manšovem a Vesce. Potom přešel statek na vladyky ze Zvole a z Kolštejna a Hynek a Jindřich, bratři vlastní ze
Zvole, prodali r. 1542 tvrz a ves Třebětice, Vesce, Újezd, Lesonice a díl Loukovic Václavovi Chroustovskému
z Malovar, který r. 1547 prodal Třebětice s tvrzí a Vesce Volfovi Krajířovi z Krajku k Dačicím. Od této doby sdílely
Třebětice osudy dačického panství.
Památky v obci
Kostel sv. Václava (1854), kapličky - sv. Anna, sv. Cyril a Metoděj, sv. Jan Nepomucký, památky obětem
1.světové války (1922), památkové kříže.
Kontakt
Obec Třebětice
Třebětice 11, 380 01 Dačice
Tel: +420 384 495 232
www.obectrebetice.cz
ou@obectrebetice.cz

SDH Třebětice

Zde opište kód obce:

Kostel sv. Václava

Kaplička

UHERČICE
Základní údaje
Obec Uherčice se nachází v nadmořské výšce 430 m nad mořem. Rozloha katastru činí 468 ha. Leží na západním
okraji okresu Znojmo. Dvě třetiny katastru tvoří zemědělská a třetinu lesní půda. Součástí obce Uherčice je místní
část Mešovice., která je rozložena po obou stranách říčky Blatnice. Rozloha katastru Mešovice je 782 ha.
Historie obce
Archeologický průzkum prokázal slovanské osídlení v katastru obce již v 9. Století. V písemných pramenech se
Uherčice objevují teprve v roce 1312, kdy byly darovány oslavanskému klášteru sv. panny Marie královnou Isoldou
(matka Karla IV.).
Za husitských válek zpustly a dostaly se do rukou pánů z Krajku. V roce 1548 za Jana Krajíře z Krajku je
poprvé připomínána uherčická tvrz. Současně s budováním pozdně gotické tvrze na sklonku 15. Století byla ves
znovu osazována. Také šlechtický rod Krajířů z Krajku byl vystřídán rakouským šlechticem Wolfem Štrejnem ze
Schwarzenau. Noví majitelé se zasloužili o výstavbu nového renesančního zámku na místě původní tvrze, která
vyvrcholila v letech 1582 a 1586.
V době baroka byl tento zámek významně obohacen hodnotnou štukovou a malířskou výzdobou interiérů.
Během let se vystřídalo několik šlechtických rodů až do roku 1768, kdy panství koupil hrabě Collalto. V roce 1769
byla v obci zřízena cihelna, vápenka a těžba dřeva. Collaltové zde sídlili až do roku 1945, kdy ztratili celé panství.
Zámek v Uherčicích se pro svou mimořádnou architektonickou hodnotu a neobyčejně cennou výzdobu interiérů
řadí k nejvýznamnějším stavebním památkám v republice. Od roku 1996 probíhá jeho generální památková úprava.
Část zámku je v letních měsících zpřístupněna i pro veřejnost.
Památky v obci
Největší pamětihodností je výše zmíněný zámek s areálem a k němu náležící bývalý skleník, dále socha sv. Jana
Nepomuckého, kaplička sv. Huberta, barokní sýpka, severozápadně od zámku stojí historická cihelna z počátku 19.
století.
Kontakt
Obec Uherčice
Uherčice 48, 671 07 Uherčice u Znojma
Tel: +420 515 298 570
www.obec-uhercice.cz
ouuhercice@volny.cz

Zámek Uherčice

Zde opište kód obce:

Návesní studánka

Rezervace Bílý Kříž, údolí Dyje

VRATĚNÍN
Základní údaje
Obec Vartěnín se nachází ve zvlněné krajině jihozápadní Moravy, je součástí Jihomoravského kraje a sousedí
s krajem Jihočeským, Vysočinou a s Rakouskem. V historických pramenech se Vratěnín poprvé připomíná r. 1251.
V současné době žije v obci 298 obyvatel.
Historie obce
Z historického průzkumu vyplývá, že středověká gotická urbanistická struktura sídla, dostavěná v období
barokního rozkvětu, zůstala v téměř nezměněné poloze zachována. Prozrazuje to srovnání mapy stabilního katastru
z roku 1824 s dnešním stavem. V období přelomu 19. a 20. století došlo k přestavbě zemědělských usedlostí do
dnešní podoby. I když v posledních 40-ti letech byla řada objektů modernizována a mnohá průčelí domů upravena, je
možné konstatovat vysokou míru zachovalosti zástavby, stejnorodost místního výrazu a jeho celkovou působivost.
Předmětem památkové ochrany v památkové zóně je historický půdorys sídla a jemu odpovídající prostorová
a hmotová skladba, interiér obce včetně podzemí, panorama památkové zóny a hlavní dominanty v blízkých
i dálkových pohledech, nemovité kulturní památky, objekty dotvářející charakter památkové zóny, veřejná
a vyhrazená zeleň.
Přímo v památkové zóně se nachází celkem 14 nemovitých kulturních památek. K nejvýznamnějším patří
budova bývalé poštovní stanice (dnes sídlo OÚ), kostel sv. Jakuba Většího a přilehlý objekt fary, objekt bývalého
kláštera, dům č.p. 1, 51, sochy Panny Marie, sv. Františka Xaverského, sv. Jana Nepomuckého, které jsou umístěny
u hlavního vstupu do kostela, socha rytíře na sloupu a socha sv. Floriána. Součástí vesnické památkové zóny je celý
areál místního hřbitova, kde se nachází dvě nemovité kulturní památky, a to kaple Božího hrobu a hlavní kříž. Velice
cenný je i reliéf neznámého světce, který je umístěn u vstupu do areálu hřbitova.
Památky v obci
V katastru obce Vratěnín se nachází celkem 22 nemovitých kulturních památek a přírodní rezervace Bílý Kříž
s romantickou vyhlídkou na údolí řeky Dyje, kam vede značená vycházková trasa po Graselově stezce.
Kontakt
Obec Vratěnín, Vratěnín 88, 671 07 Uherčice
Tel: +420 515 298 238
www.vratenin.cz, vratenin@volny.cz

OÚ Vratěnín, bývalá poštovní stanice

Kostel sv. Jakuba většího

Zde opište kód obce:

Údolí řeky Dyje

VYSOČANY
Základní údaje
Obec Vysočany je západní vstupní bránou k Vranovské přehradě. Nachází se na strmém svahu nad přehradou,
v blízkosti hradu Bítova. Celá oblast je známá zejména díky svým rekreačním možnostem a přírodním krásám.
Přírodní krásy můžete obdivovat i v údolí Želetavky, která se právě nedaleko Vysočan pod hradem Bítovem vlévá
do Vranovské přehrady. Na katastru obce je 34 rekreačních chat.
Historie obce
V roce 1790 zde žilo 176 obyvatel ve 34 domech, v roce 1834 ve 30 domech 224 obyvatel. Počet občanů kolísá
v 19. století kolem 200, maxima dosáhne v první polovině 20. století, v roce 1930 byl nejvyšší počet 293. Po tomto
roce až do současnosti neustále klesal, nyní má obec 115 obyvatel.Výklad o původu názvu obce je dvojí. Podle
Dr. Dvorského znamená obyvatele osady Vysoké, starší název měl by tedy Vysočané. Podle německého názvu
Wisockin se usuzuje, že původní jméno bylo Vysoká, po zpustošení a novém osídlení dostala jméno podle obyvatelů.
Druhý výklad vyplývá z umístění obce, jejíž poloha přímo pod Starým Bítovem před napuštěním vodní nádrže byla
ještě výraznější, tedy Vysočany. První písemná zmínka o obci je podle statistických údajů z 1498, kdy král Ladislav
II. Vysočany spolu s hradem Bítov, jaký to je příslušenstvím, propouští se svazku lenního a daruje jako osobní
dědictví Burijanovi Bítovskému z Lichtenburska. Ještě před tím byl však ve Vysočanech lán pole majetkem oltáře
sv. Vavřince v Bítově, který roku 1424 kaplan Ježek postoupil sedláku Janu Mertovi ještě se dvěma nivami a kopcem
porostlým lesem kromě louky pod Hlubokým žlebem.
Zajímavostmi jsou především údolí řeky Želetavky s několika bývalými mlýny na Želetavce, pomník padlých
z 1. světové války, dřevěný kříž za hájkem u silnice na Korolupy, boží muka za obcí u silnice na Polici, malá kaple
v horní části obce a Palliardiho hradiště u Koberova mlýna (zbytek slovanského sídliště a pohřebiště). V blízkosti
obce se nachází hrad Bítov a zřícenina hradu Cornštejn. Přímo pod obcí ve vodách Vranovské přehrady je zatopená
vesnice Starý Bítov.
Památky v obci
Kaple v horní části obce, pomník padlých z 1. sv. války.
Kontakt
Obec Vysočany
Vysočany 14, 671 07 Uherčice
Tel: 515 298 332
www.obec-vysocany.cz, vysocany@tiscali.cz

Obecní úřad, hasičská zbrojnice

Kaplička na návsi

Zde opište kód obce:

Pohled na náves

Turistické informační centrum Jemnice
Husova 2, 675 31 Jemnice
Telefon: +420 721 508 737
Web: www.tic.jemnice.cz
E-mail: tic@mesto-jemnice.cz
Poskytované služby:
- informace pro turisty o Jemnici a okolí
- přehled o ubytování a stravování
- prodej upomínkových předmětů, map, pohlednic
a průvodců
- informace o kulturních, sportovních a společenských
akcích
- úschovna kol a zavazadel
- služby v rámci certifikace Cyklisté vítáni
- veřejný přístup na internet, kopírování

Město Jemnice
Husova 103, 675 31 Jemnice
Telefon: +420 568 450 221
Web: www.mesto-jemnice.cz
E-mail: info@mesto-jemnice.cz
Základní údaje
Počet obyvatel: 4287
Poloha: Jihozápadní Morava, rozhraní Křižanovské
vrchoviny a Jevišovické pahorkatiny
Nadmořská výška: 470 m
Nejvyšší bod: Inženýrský kopec 602 m
Místní části: Louka, Panenská
Nejbližší hraniční přechod s Rakouskem: Vratěnín Drosendorf

