Brumovice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Břeclav

Správní obvod: Hustopeče

GPS souřadnice: 48.960796N, 16.896154E

Nadmořská výška: 193 m n. m.

První pís. zmínka: 1131 (887 let)

Počet obyvatel: 960

PSČ: 691 11

Adresa URL: www.brumovice.cz

O obci
Obec Brumovice se rozkládá na mírném svahu Chřibů, asi 6 km jihovýchodně od Klobouk u Brna.

Historie obce
Historicky se vesnice připomíná již od roku 1131, kdy ji ve výčtu majetku kostela sv. Václava uvádí
olomoucký biskup Jindřich. Brumovice patřily v minulosti několika dalším majitelům. Kunovi z Kunštátu,
olomouckému biskupu Brunovi, ...

Ubytování a restaurace
V obci je prodejna potravin Jednota Coop, prodejna potravin, občerstvit je možné v Hospůdce Na Kopečku, v
Pohostinství U Sporťáka, ubytovat se je možné v soukromí.

Okolí a příroda
Obec Brumovice se rozkládá na mírném svahu Chřibů asi 6 km jihovýchodně od Klobouk u Brna
v nadmořské výšce 199 metrů.Nejvyšší bod Ochozy – Klínky leží v nadmořské výšce 319
metrů.

Současnost obce
Obec leží ve vinařské oblasti, o čemž svědčí i přítomnost vinné révy v obecním znaku.
V Brumovicích je mateřská škola a základní škola, žáci navštěvují místní školu od 1. do 5. třídy,
na druhý stupeň ZŠ dojíždějí do ...

Sportovní možnosti
Obcí Brumovice procházejí dvě z Moravských vinařské stezek, při jejichž projíždění se můžete
těšit krásou jižní Moravy. Stezky vznikly nedávno a pro turisty jsou krásným spojením všeho, co Vám
může náš kraj nabídnout.

Památky a zajímavosti
Fara se v Brumovicích připomíná již roku 1478. Původní brumovický kostel byl r.1637 docela zničen a
vypálen nepřátelskými

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8547/brumovice/
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Doprava
Obcí prochází státní silnice III. třídy. V obci jsou dvě autobusové zastávky. Dopravní obslužnost je
dostačující. Zjišťují ji společnosti Tourbus a BORS. Asi 2 km vzdálená od obce je vlaková zastávka
železniční tratě Zaječí - Hodonín.
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