Vacenovice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Hodonín

Správní obvod: Kyjov

GPS souřadnice: 48.945104N, 17.174046E

Nadmořská výška: 208 m n. m.

První pís. zmínka: 1228 (793 let)

Počet obyvatel: 2 212

PSČ: 696 06

Adresa URL: www.vacenovice.cz

O obci
Obec Vacenovice leží v srdci Slovácka, prakticky uprostřed mezi městy Hodonínem a Kyjovem. V kraji vinné
révy, zemědělství a borových lesů. Je vzdálena asi 70 km od Brna jižním směrem.

Historie obce
První písemný záznam o existenci obce Vacenovice pochází z roku 1228, z doby vlády Přemysla I. Otakara,
tj. ze 13. století. I historik G. Wolny ve svém spisu Markraftschaft Mahren v jeho 4. svazku uvádí, že Vacenovice
byly známy již v roce 1228, kdy byly poddány klášteru velehradskému.

Ubytování a restaurace
V obci je hospoda u Letochů a ubytování u Pluháčků - v prvním patře rodinného domu se samostatným
vchodem. Dům se nachází v klidné části obce. Nabízíme ubytování pro 12 osob až 15 osob, ubytovaní
je ve 2-lůžkových a 3-lůžkových pokojích.

Okolí a příroda
Vacenovice se rozkládají na rovinatém až mírně zvlněném území, ohraničeném na jihovýchodě
údolní nivou řeky Moravy. Geologickým podkladem oblasti jsou váté písky. Vyskytují se zde převážně
borové lesy, jen na několika málo....

Současnost obce
Dodnes se v obci dodržuje velké množství tradic, zvyků a obřadů, krásných písní a tanců. Ve
Vacenovicích působí několik lidových umělců a řemeslníků, jejichž výrobky jsou známé po celém
kraji. V současné době působí v obci dvě dechové hudby, ...

Památky a zajímavosti
Kostel ve Vacenovicích byl vystavěn v letech 1927-1930 a je zasvěcený Božskému Srdci Páně. Je postaven
ve tvaru baziliky. Ve věži kostela je zavěšeno šest zvonů, z nichž nejstarší, nesoucí jméno sv. Leonard,
váží 270 kg a je chráněn Památkovým úřadem.

Doprava
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Obec je dostupná po silnici č. 432 a po místní komunikaci.
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