Miroslav
Kraj: Jihomoravský

Okres: Znojmo

Správní obvod: Moravský Krumlov

GPS souřadnice: 48.947671N, 16.312522E

Nadmořská výška: 240 m n. m.

První pís. zmínka: 1222 (798 let)

Počet obyvatel: 2 964

PSČ: 671 72

Adresa URL: www.mesto-miroslav.cz

Historie obce Miroslav
Podle zdejší farní kroniky vybudovala již kolem roku 912 Miroslava, dcera českého vévody, vodní gotickou
tvrz, základ současného miroslavského zámku, na skále čnící z bažiny. O této události vypráví
podrobněji pověst o kněžně Miroslavě, po níž své jméno dostala také osada vzniklá pod tvrzí. Potomky
kněžny Miroslavy prý byli páni z Miroslavi, kteří měli obec v držení do 14. století. Prvním
dochovaným písemným dokladem o existenci Miroslavi je listina vydaná po 12. srpnu 1222 králem Přemyslem
Otakarem I., který se svou manželkou Konstancií potvrdil zdejší vinný desátek rajhradskému
klášteru.V průběhu staletí se na miroslavském panství vystřídalo mnoho majitelů. Roku 1520 je zdědil
Zikmund Valecký z Mírova. Rod pánů z Mírova byl velmi podnikavý a zasloužil se o přestavbu starého
hradu na renesanční zámek. Nejcennější dochovanou památkou na zámku je sklípková klenba bývalé
soudní síně. V nejvyšších patrech zámku můžeme pod opadanou omítkou najít pestré fresky
s rostlinnými motivy. Miroslavský zámek je architektonicky zajímavá kulturně historická památka.Po roce 1990
byl předán do majetku města. Od té doby je prázdný a město hledá kupce nebo nájemce, který by tento
objekt využil a opravil.Židovské obyvatelstvo se v Miroslavi začalo usídlovat asi někdy po roce 1332, jejich
existence je zde doložená od 16. století, což potvrzuje 500 let starý židovský hřbitov. Roku 1845 byla
židovskou obcí vybudována a slavnostně otevřena synagoga, židovská škola byla zřízena roku 1790. Po
2. světové válce zbylo z židovské obce jen několik domů, synagoga byla vyloupená a v sutinách. Dnes již
v Miroslavi Židé nežijí. Z trosek bývalé synagogy byl v letech 1956 – 1957 vybudován kulturní dům.
Roku 1965 byla Miroslav povýšena na město. Chloubou každého města jsou jeho slavní rodáci a občané,
kteří svou prací a úsilím dosáhli věhlasu, jejichž tvůrčí povaha směřovala dál a výš než je dáno
průměrným. Pavel Krbálek (narozen roku 1928) – akademický sochař a Raphael König (1808 – 1894),
první Žid v monarchii, který mohl užívat titul Mistr a provozovat živnost mimo gheto, přesáhli nejen hranice
města, ale i hranice našeho státu.
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