Zaječí
Kraj: Jihomoravský

Okres: Břeclav

Správní obvod: Břeclav

GPS souřadnice: 48.872951N, 16.766461E

Nadmořská výška: 187 m n. m.

První pís. zmínka: 1222 (799 let)

Počet obyvatel: 1 438

PSČ: 691 05

Adresa URL: www.zajeci.cz

O obci
Obec Zaječí se nachází mezi městy Hustopeče a Břeclav. Katastr obce Zaječí je značně protáhlý a
dlouhý téměř 7 km.

Historie obce
Poprvé se v písemných pramenech obec Zaječí připomíná v roce 1222, je kolonizována německým
obyvatelstvem. Jedna čtvrtina Zaječí - německy Saitz - připadla v roce 1385 Lichtenštejnům, zatímco
větší část vsi náležela od roku 1435 ke statku Velkopavlovickému.

Ubytování a restaurace
Pro turisty i místní slouží k občerstvení a odpočinku několik restaurací. Jsou to - restaurace - hotel bowling U Zlaté podkovy, restaurace Venuše, restaurace Rybářská bašta, cukrárna - kavárna Maroko,
vinárna U Mirina, vinný sklep U Herůfků.

Okolí a příroda
Zaječí je větší vinařská obec a najdeme ji východním směrem od vodního díla Nové Mlýny,
severovýchodním směrem od města Mikulov a severozápadním směrem od města Břeclav.
Jihozápadním směrem od obce se rozprostírá chráněná krajinná oblast Pálava

Současnost obce
Obec Zaječí má vodovod a je plynofikovaná. V obci je základní a mateřská škola, obecní knihovna a
pošta. Působí zde dva praktičtí lékaři pro děti a pro dospělé. Je zde sportovní oddíl fotbalu, nohejbalu
a tenisu. V obci je prodejna potravin společnosti Jednota

Sportovní možnosti
Obec Zaječí leží na velkém jižním okruhu, který vede od Židlochovic před Velké Němčice do
Uherčic, dále přes Hustopeče do Šakvic. Z Šakvic pokračuje asfaltovou cestou kolem Novomlýnských
nádrží do Zaječí. V Zaječí je značení vinařských stezek

Památky a zajímavosti
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Nejvýznamnější památkou obce je kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli, který pochází z roku 1508 a je
postaven v pozdně gotickém slohu. Po požáru v roce 1848 a po přestavbách z let 1860 a 1912 byl
modernizován, ze staré stavby zůstal presbytář.

Doprava
Obec Zaječí je po celý rok dobře dostupná automobilem a je zde pravidelná autobusová doprava. Obcí
prochází silnice spojující města Hustopeče a Mikulov a severním směrem nedaleko Zaječího prochází
železniční trať na trase Brno - Břeclav. Je zde také vlaková zastávka.
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