Střelice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Brno-venkov

Správní obvod: Šlapanice

GPS souřadnice: 49.152212N, 16.503990E

Nadmořská výška: 278 m n. m.

První pís. zmínka: 1375 (647 let)

Počet obyvatel: 3 070

PSČ: 664 47

Adresa URL: www.streliceubrna.cz

O obci
Obec Střelice se nachází zhruba 13 km jihozápadně od Brna. Vesnice má protáhlý tvar, od východu k
západu měří asi 2,5 km.

Historie obce
Na střelickém katastru se našly pozůstatky prehistorického osídlení od doby kamenné po dobu bronzovou.
První písemná zmínka o Střelicích je z roku 1375 v zakládací listině kartuziánského kláštera.
Přesto v obci téměř nejsou historické památky, jedinou....

Ubytování a restaurace
V obci je možnost stravování, kromě centra služeb je zde i hostinec U Trnků.

Okolí a příroda
Střelice se mohou chlubit překrásným okolím, které láká nejen pěší turisty, ale v poslední době i
cyklisty. Vesnice je ze tří čtvrtin obklopena lesy, pouze směrem k Brnu je otevřená krajina.

Současnost obce
Střelice mají dobrou občanskou vybavenost, je zavedena elektřina, plyn, vodovod, byla vybudována
čistírna odpadních vod, nový bytový dům, uprostřed obce je dům s pečovatelskou službou. Ve
Střelicích najdete poštu, jsou zde i potravinářské obchody i....

Sportovní možnosti
Vřele je možno doporučit údolí Bobravy, jímž vede modrá turistická značka a naučná cyklistická
stezka. K severu ze střelického nádraží míří zelená značka, která vede přes Omice, Masarykův
okruh a Pohádku máje k Brněnské přehradě.

Památky a zajímavosti
Mezi památky obce patří kostel Nejsvětější trojice, Boží muka, fara a pomník padlým.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9448/strelice/
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Technickou památkou je železniční most přes říčku Bobravu na trati č. 244, který byl postaven před
více než 130 lety. V jeho blízkosti je i chráněné území Střelická bažinka.

Doprava
Spojení se světem zajišťuje zejména železnice, do Střelic je možno cestovat i autobusem linkou č. 404
integrovaného dopravního systému.
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