Žarošice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Hodonín

Správní obvod: Kyjov

GPS souřadnice: 49.040648N, 16.967139E

Nadmořská výška: 212 m n. m.

První pís. zmínka: 1322 (700 let)

Počet obyvatel: 1 125

PSČ: 696 34

Adresa URL: www.zarosice.cz

O obci
Obec Žarošice, ke které patří ještě osady Silničná a Zdravá Voda, leží v půvabné kotlině na úpatí
Ždánického lesa mezi Slavkovem a Kyjovem.

Historie obce
První písemná zpráva pochází z roku 1322. Patří k nejslavnějším a nejstarším poutním místům
Moravy. Podle pověsti zde stávalo pohanské obětiště zvané Žároviště a na jeho místě dala
markomanská královna Fritigilda vystavět malou .....

Ubytování a restaurace
Místní speciality i tradiční česká jídla pro své hosty připravuje pohostinství U Julků, motorest Metropol
na Silničné a penzion s restaurací Katolický dům, který nabízí ubytování s kapacitou 25 lůžek. V obci je
také samoobsluha.

Okolí a příroda
Krajina kolem obce je kopcovitá. Daří se zde vinné révě. Zemědělci pěstují též obiloviny, kukuřici,
slunečnici, řepku.

Současnost obce
Žarošice mají solidní občanskou vybavenost - základní a mateřská škola, zdravotní středisko, pošta.
Dobře zde pracuje Historicko - vlastivědný kroužek, Sbor dobrovolných hasičů a úspěchy slaví i fotbalová
mužstva SK Žarošice.

Sportovní možnosti
Žarošice nabízí svým návštěvníkům také různorodé sportovní vyžití. K dispozici je nově
postavená sportovní hala a zrekonstruovaná tělocvična v místní základní škole, venkovní sportoviště,
tenisové kurty s umělým povrchem nebo .....
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Památky a zajímavosti
Dominantou obce je kostel sv. Anny s kaplí a přilehlou farou, která v roce 2007 prošla celkovou rekonstrukcí.
Pozornost upoutá i originálně řešené zastřešení venkovního oltáře. Areál kostela nestačil
vzrůstajícímu zájmu poutníků,

Doprava
Z Brna můžete do Žarošic přijet po dálnici směrem na Kroměříž/Olomouc. Sjezd je na Slavkov u Brna. Z
Kyjova vede cesta do Žarošic po silnici I/54 směrem na Slavkov u Brna. Motoristé mohou využít služeb dvou
místních čerpacích stanic.
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