Hlohovec
Kraj: Jihomoravský

Okres: Břeclav

Správní obvod: Břeclav

GPS souřadnice: 48.773988N, 16.762300E

Nadmořská výška: 174 m n. m.

První pís. zmínka: 1414 (607 let)

Počet obyvatel: 1 263

PSČ: 691 43

Adresa URL: www.hlohovec.cz

O obci
Obec Hlohovec se nachází asi 60 km od krajského města Brna na spojnici Brno – Vídeň, ve vzdálenosti asi
5 km od státní hranice s Rakouskem.

Historie obce
První písemná zmínka o obci je z roku 1414, založena byla ve 13. století jako kolonizační obec pasovským
biskupstvím. V tomto období nesla název Bischofswarth. Obec byla založena na moravsko-rakouské hranici,
dnes tuto hranici připomíná

Ubytování a restaurace
Obec Hlohovec patří k turisticky zajímavé a hojně navštěvované oblasti. Je zde několik ubytovacích
zařízení například:

Okolí a příroda
Hlohovec je větší vinařskou obcí a najdeme ji ve středu Lednicko-Valtického areálu, jihozápadním
směrem od města Lednice, západním směrem od města Břeclav a nedaleko hranice s Rakouskem. Obec se
rozkládá na jižním břehu Hlohoveckého rybníka,

Současnost obce
Obec Hlohovec má vodovod a je plynofikovaná. V obci je mateřská a základní škola, pošta, obecní
knihovna. V kulturním domě je velký taneční sál, předsálí, kuchyně. Sportovní areál má dvě
fotbalová hřiště, multifunkční hřiště s umělým povrchem

Sportovní možnosti
V Hlohovci se křižují značené cyklostezky a to Lichtenštejnského dědictví, Mikulovská a trasa Hradec
Králové - Břeclav. Hlohovcem prochází žlutá a modrá turistická značka a trasa naučné stezky
Lednické rybníky. Jihovýchodním směrem z Hlohovce se po žluté značce

Památky a zajímavosti
V obci se nachází klasicistní Hraniční zámeček, postavený Lichtenštejny v roce 1826, v jehož
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průčelí můžeme číst nápis "Zwischen Osterreich und Mahren". Po rozsáhlé rekonstrukci slouží od roku
1996 jako příjemná restaurace

Doprava
Obec je po celý rok dobře dostupná automobilem a je zde pravidelná autobusová doprava.

Ocenění obce
Obec Hlohovec získala v roce 2008 ocenění v soutěži Vesnice roku.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/7597/hlohovec/

Strana 2/2 , Vytisknuto: 18.1.2021 22:06:40

