Radějov
Kraj: Jihomoravský

Okres: Hodonín

Správní obvod: Veselí nad Moravou

GPS souřadnice: 48.859378N, 17.344612E

Nadmořská výška: 236 m n. m.

První pís. zmínka: 1412 (608 let)

Počet obyvatel: 852

PSČ: 696 67

Adresa URL: www.radejov.cz

O obci
Obec Radějov leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, v blízkosti hranice se Slovenskem, jižním
směrem od Veselí nad Moravou a východním směrem od Hodonína.

Historie obce
Radějov je původně staroslovanská osada. Nejstarší dochovaná písemná zmínka je z roku 1412. V roce
1417 uděleno obci horenské právo panem Petrem z Kravař. Na obecní pečeti z roku 1667 jsou vyobrazeny
symboly vinařství.

Ubytování a restaurace
Návštěvníkům se nabízí stravování a ubytování přímo v obci - v bufetu u zastávky, v penzionech,
hostinci, baru, vinárně a na Mlýnkách je penzion s kempem. Radějov je známý jako klidná rekreační obec
s krásnou okolní přírodou,

Okolí a příroda
Obec Radějov leží na okraji lesního horského pásma Bílých Karpat. Je vstupní branou do biosférické
rezervace UNESCO. Obec se rozkládá v údolí říčky Radějovky a na západním úpatí vrcholku
Travičná ( 379 m n. m.). Od okrajových částí obce se rozprostírají rozlehlé lesy.

Současnost obce
Obec Radějov má vodovod a je plynofikovaná. V obci je mateřská a základní škola, pošta, knihovna,
zdravotní středisko, infocentrum, fara a hasičská zbrojnice. Hlavním sportovním spolkem je TJ SOKOL
Radějov - fotbalový klub, dále Sbor dobrovolných hasičů Radějov.

Sportovní možnosti
Radějov je známý jako klidná rekreační obec s krásnou okolní přírodou vybízející k pěší
turistice, cykloturistice, houbaření a rybolovu.

Památky a zajímavosti
Dominantou obce je římskokatolický pseudogotický kostel sv. Cyrila a Metoděje, postavený počátkem 20.
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století a téměř o jedno století mladší ocelová konstrukce rozhledny Travičná nad obcí.

Doprava
Obec Radějov je po celý rok dobře dostupná automobilem a je zde pravidelná autobusová doprava.
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