Vnorovy
Kraj: Jihomoravský

Okres: Hodonín

Správní obvod: Veselí nad Moravou

GPS souřadnice: 48.930965N, 17.350501E

Nadmořská výška: 182 m n. m.

První pís. zmínka: 1249 (769 let)

Počet obyvatel: 3 029

PSČ: 696 61

Adresa URL: www.vnorovy.cz

O obci
Obec Vnorovy leží na levém břehu řeky Moravy. Součástí Vnorov je malá obec Lidéřovice.

Historie obce
První zmínka o obci je ve falzu datovaném 1. září 1249, ale vzniklém v letech 1267 - 1275. Ves patřila k
velkostatku Veselí. Počátkem 14. století patřil statek se vsí rodu Šternberků, naposledy hraběti
Chorinskému.

Ubytování a restaurace
V obci Vnorovy je restaurace a pohostinství. Ubytování se nachází nedaleko obce ve Filipově a ve městě
Veselí nad Moravou.

Okolí a příroda
Vinařská obec Vnorovy leží v převážně zemědělsky obdělávané krajině s malým podílem lesních
porostů. Západní část katastru je protkána hustou sítí vodních toků (Morava, meandry staré Moravy,
Baťův plavební kanál, zavlažovací kanály).

Současnost obce
Obec Vnorovy má vodovod a je plynofikovaná. V obci je mateřská, základní škola a obecní knihovna. Je zde
pošta, služebna policie ČR, zdravotní středisko a technické služby obce. Sportovat se může na
fotbalovém stadionu, tenisových a volejbalových kurtech

Sportovní možnosti
Obcí Vnorovy podél toku řeky Moravy prochází modrá turistická značka a je tu východzí bod červené
značky. Modrá vede z Veselí nad Moravou podél toku řeky Moravy a přes rozlehlý les do města Bzenec.
Po červené značce dojdeme do města Strážnice.

Památky a zajímavosti
K pamětihodnostem obce náleží kostel sv. Alžběty Durynské (novobarokní s prvky secese) postavený roku
1909, dotváří malebný obraz obce. Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1747 a socha sv. Floriána v
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Lidéřovicích z roku 1749. Kaple Panny Marie postavena v roce 1898.

Doprava
Obec je po celý rok dobře dostupná autobobilem a je zde pravidelná autobusová doprava. V obci je také
železniční vlaková stanice.
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