HRUŠOVANY NAD
JEVIŠOVKOU
Hrušovany nad Jevišovkou jsou už historicky přirozeným centrem části jihomoravského příhraničí. Daly jméno
i sdružení 14 okolních obcí, mikroregionu Hrušovansko. Významné oživení a výrazný podnikatelský rozmach
spojený se vznikem velkého množství živností, provozů a služeb, k němuž došlo v roce 1989, byly završeny
1. února 1996, kdy byly Hrušovany nad Jevišovkou jmenovány městem. Nejvýznamnějším památkovým objektem
je původně gotický kostel sv. Štěpána ze 14. století, barokně přestavěný v polovině 18. století. Součástí vnitřního
zařízení je obraz Umučení sv. Štěpána od Ignáce Weidlicha z roku 1787, varhany postavené Josefem
Silberbauerem roku 1786 s kartuší rodových znaků Althanů a Hardeků, a novobarokní kalich s tepanou akantovou
výzdobou od vídeňského zlatníka K.M. z roku 1847. Ve věži je zavěšen zvonek s nápisem v azbuce z roku 1890,
který do obce přinesli po roce 1945 novoosídlenci z Volyně. Do roku 1832 byl kostel obklopen hřbitovem, po
němž se do dnešních dnů dochovaly klasicistní kamenné pomníky dnes přisazené ke kostelní zdi.

Od roku 1711 dominuje náměstí sousoší Nejsvětější Trojice. Další barokní sochy, které dříve ve dvojicích vítaly
návštěvníky na všech přístupových cestách, jsou dnes soustředěny v galerii u hřbitova. Město se v minulosti stalo
působištěm vynikajícího českého historika umění a ředitele památkového ústavu ve Vídni Maxe Dvořáka, který
zde i zemřel a je na místním hřbitově pochován. Hrušovany nad Jevišovkou jsou spojeny také se jménem malíře
Alfonse Muchy, jehož fresky zdobí stropy zámečku na náměstí, v němž dnes sídlí městský úřad. Hlavní stavební
památkou Hrušovan je empírový trojkřídlý zámek stojící v přírodně krajinářském parku na mírném návrší, který
byl vystavěný v roce 1669.

Město je zároveň křižovatkou železničních tratí spojujících města Znojmo, Břeclav a Brno. V Hrušovanech jsou
soustředěny úřady, instituce i zdravotnická zařízení sloužíc í obyvatelům okolních obcí. Hrušovany tudíž
představují kulturní a sportovní centrum celého mikroregionu. Mezi nejdůležitější kulturní akce patří
Hrušovanské slavnosti a rybářské závody.
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