Hrušky
Kraj: Jihomoravský

Okres: Vyškov

Správní obvod: Slavkov u Brna

GPS souřadnice: 49.129201N, 16.833483E

Nadmořská výška: 199 m n. m.

První pís. zmínka: 1294 (728 let)

Počet obyvatel: 756

PSČ: 683 52

Adresa URL: www.obec-hrusky.cz

O obci
Obec Hrušky, jedná ze dvou stejného jména v Jihomoravském kraji, se nachází nedaleko Slavkova u Brna.

Historie obce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1294. Název obce dává najevo, že pochází z ovocného
stromu, kterému se zde velmi dařilo a názvy ve starých zápisech jako osada Hroska či Hrosky to
dosvědčují. Již podle první písemné zprávy ze

Ubytování a restaurace
Stravování je zajištěno v místních restauracích, ubytování je k dispozici v Kulturně společenském
centru a také moje zde možnost ubytování v soukromí "Na sklepách".

Okolí a příroda
Obec Hrušky leží téměř na hranici Dolnomoravského úvalu a severně ležící Drahanské vysočiny.

Současnost obce
Děti školou povinné mají v obci k dispozici jednu základní školu nižšího stupně a menší děti mají k
dispozci mateřskou školku. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště a další
sportoviště. Dále bychom v obci našli knihovnu.

Sportovní možnosti
Obec Hrušky protíná vinařská cyklostezka. Tuto stezku Podlužím přivítají ti, kteří neradi zdolávají
kopce. Cyklistické trasy nejjižnější vinařskou oblastí, která svou rozlohou patří spíš ke středně
velkým, vedou totiž převážně rovinami.

Památky a zajímavosti
Dominantou obce Hrušky je kostel sv. Bartoloměje z roku 1861, který zdobí zvon s českým nápisem ze 17.
století a také škola věnovaná koncem 19. století obci knížetem Liechtensteinem za pronájem obecní
honitby na 20 let.
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Doprava
Obec se nachazí vedle dálnice D1 vedoucí z Brna do Vyškova.Doprava je zde zajištěna pravidelnou
autobusovou linkou nebo vlakem.

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