Brankovice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Vyškov

Správní obvod: Bučovice

GPS souřadnice: 49.155983N, 17.134804E

Nadmořská výška: 248 m n. m.

První pís. zmínka: 1348 (672 let)

Počet obyvatel: 879

PSČ: 683 33

Adresa URL: www.brankovice.eu

O obci
Brankovice jsou malé městečko a najdeme jej v předhůří Chřibů, východním směrem od města
Bučovice a severním směrem od města Koryčany.

Historie obce
První písemná zmínka o obci je z roku 1348 a jejími majiteli byli pánové z Brankovic. Dle archeologických
nálezů v obci bylo toto území osídleno již v mladší době kamenné. V roce 1899 byly Brankovice
povýšeny na městečko. Brankovice byly součástí

Ubytování a restaurace
V Brankovicích je pohostinství a restaurace. Ubytování zde není.

Okolí a příroda
Městečko Brankovice se rozkládá podél toku říčky Litavy. V okolí městečka se rozprostírají pole a
nevelké lesy. Jižním směrem od Brankovic je malé návrší nazývané Hradištěk a na něm jsou
pozůstatky po tvrzi ze 14. století. U severního okraje městečka

Současnost obce
V městysu Brankovice je opravený veřejný vodovod a je plynofikovaný. Děti zde mohou navštěvovat
základní a mateřskou školu, knihovnu. V Brankovicích je nově zbudovaný sportovní areál. Sportoviště je
určeno pro sporty: kopaná, atletika, tenis, tělesná a sportovní výchova

Sportovní možnosti
U místní železniční stanice je výchozí bod červené turistické značky a ve středu městečka
žluté turistické značky. Po červené značce se můžeme vydat z Brankovic na nejvyšší bod Orlovická
vrchoviny a to na Hradisko ( 518 m.n.m.) a odtud dále pokračovat do obce Švábenice.

Památky a zajímavosti
Dominantou Brankovic je barokní kostel svatého Mikuláše pocházející z roku 1714, jeho dnešní podoba je
po stavebních úpravách v 19. století. V sousedství kostela stojí budova fary z 18. století. Další památkou v
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obci je kamenný kříž z roku 1774 ...

Doprava
Městys Brankovice je po celý rok dobře dostupný automobilem. Brankovicemi prochází silnice spojující
Slavkov u Brna a Uherské Hradiště. Je zde pravidelná autobusová doprava. Městysem prochází železniční
trať na trase Slavkov u Brna - Kyjov a je zde železniční zastávka.
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