Kozojídky
Kraj: Jihomoravský

Okres: Hodonín

Správní obvod: Veselí nad Moravou

GPS souřadnice: 48.918646N, 17.399625E

Nadmořská výška: 192 m n. m.

První pís. zmínka: 1490 (531 let)

Počet obyvatel: 515

PSČ: 696 63

Adresa URL: www.kozojidky.cz

O obci
Obec Kozojídky leží na úpatí Bílých Karpat, zhruba 3 km jihovýchodně od města Veselí nad Moravou

Historie obce
První písemná zmínka o Kozojídkách pochází z roku 1490. Byla vystavěna na místě kozojedu, tj. kozí
pastviny. Název obce se v historii mnohokrát změnil - např. Kozogitky, Kozogedek, Kozoidek.

Ubytování a restaurace
V obci Kozojídky se nachází pohostinství. Ubytování v najdete v nedaleké Strážnici, v osadě Filipov a nebo
v Radějově.

Okolí a příroda
Kozojídky jsou středně velkou vinařskou obcí a najdeme ji na úpatí Bílých Karpat, jižním směrem od
Veselí nad Moravou a severovýchodním směrem od Strážnice. Obec se rozkládá podél toku říčky
Kozojídky a je obklopena rozlehlými poli, jež přecházejí ve vinohrady.

Současnost obce
Obec Kozojídky má vlastní vodovod a je plynofikovaná. V obci se nachází obecní úřad, mateřská
škola, ve které je možnost veřejného stavování, knihovna, sportovní areál, dětské hřiště, obchod
potravin a místní vinařský spolek.

Sportovní možnosti
U jižního okraje obce byl vybudován sportovní areál s hřištěm a dětským koutkem. Z obce vede lokání
cyklostezka, jež se v sousední obci Hroznová Lhota napojí na Strážnickou cyklostezku. V zimě je zde možnost
běžkaření.

Památky a zajímavosti
Dominantou obce je novodobá kaple svatého Martina postavená v letech 1968 až 1971. V sousedství kaple je
volně stojící zvonice. V Kozojídkách najdeme i několik domů postavených ve stylu vesnické lidové
architektury.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/10157/kozojidky/
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Doprava
Obec Kozojídky je po celý rok dobře dostupná automobilem a je zde pravidelná autobusová doprava.

Ocenění obce
Obec Kozojídky získala již několik ocenění v soutěži Vesnice roku.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/10157/kozojidky/
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