Ždánice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Hodonín

Správní obvod: Kyjov

GPS souřadnice: 49.067287N, 17.027519E

Nadmořská výška: 226 m n. m.

První pís. zmínka: 1286 (735 let)

Počet obyvatel: 2 483

PSČ: 696 32

Adresa URL: www.muzdanice.cz

O obci
Obec Ždánice leží v severozápadní části okresu Hodonín. Město se rozkládá ve zvlněné krajině na
úpatí Ždánického lesa. Obklopují ho lesy, pole, sady a vinohrady. Ve Ždánicích se stékají dva potoky –
Trkmanka a Ždánický potok.

Historie obce
Přesný letopočet založení Ždánic není znám. Osada vznikla nejspíše v souvislosti se zeměpanským
hradem, o němž první známá písemná zmínka pochází z roku 1286. O strategickém i
hospodářském významu svědčí skutečnost, že již....

Ubytování a restaurace
Ve Ždánicích jsou dva obchody s potravinami, ubytovna se stravováním Radlovec, restaurace U Mušketýra a
společenské centrum.

Okolí a příroda
Město se rozkládá ve zvlněné krajině na úpatí Ždánického lesa. Obklopují je lesy, pole, sady a vinohrady.
Ve Ždánicích se stékají dva potoky - Trkmanka a Ždánický potok.
V roce 1994 byla vyhlášena přírodní rezervace (30 ha) v části lesa "U Vrby", ...

Současnost obce
Statut města Ždánice získaly roku 1990, městský znak a prapor jim byl udělen v roce 1996. V dnešní době
jsou Ždánice důležitým správním, kulturním a společenským centrem přilehlého regionu.
Ze sportovišť jsou zde k dispozici dvě fotbalová zatravněná hřiště, ...

Sportovní možnosti
Krásu přírody i členitost terénu dokáží jistě vychutnat milovníci jízdy na kole, kteří budou
projíždět po cyklostezce procházející katastrem obce. V roce 1996 byla zpřístupněna Naučná stezka
Ždánickým lesem.

Památky a zajímavosti
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Dominantou obce je raně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie vznikl na začátku 18. století přestavbou
starší mariánské kaple.

Doprava
Obec je dostuná po silnici č. 431.

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