Jaroslavice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Znojmo

Správní obvod: Znojmo

GPS souřadnice: 48.756572N, 16.233514E

Nadmořská výška: 189 m n. m.

První pís. zmínka: 1363 (658 let)

Počet obyvatel: 1 267

PSČ: 671 28

Adresa URL: www.obec-jaroslavice.cz

Památky a zajímavosti Jaroslavice
Z historických památek je nejzajímavější renesanční zámek spolu s přilehlým parkem s kašnou. Nejprve
zde stále dřevěná tvrz, později hrad, který byl několikrát vypálen. V 16. století byl vystavěn renesanční
zámek, v němž byly provedeny barokní úpravy v 17. století italským stavitelem Domenikem Martelim. V letech
1730-36 byla provedena druhá barokní přestavba podle návrhu Fišera Emanuela z Erlachu (osobní přítel
hraběnky Palavicini). Stropní freska v zámecké kapli je od Antona Maulpertsche. Jaroslavický zámek měnil
často majitele a tím posledním byl August von Spee. Od roku 1945 byl zámek vlastnictvím státu a od roku 1990
obce. Nyní zámek vlastní firma Dr. Hochfellner - Jaroslavice. Zámek je nepřístupný a nynější majitel
zámek plánuje rekonstruovat.
Farní kostel svatého Jiljí vystavěn v letech 1788-91 s třemi oltáři a dvěma zvony. Kostel zdobí barokní
vyřezávané lavice a malovaná okna. Oltářní obrazy jsou od J. Höfflera, plastický výzdoba je od O.
Swiegela.
Daleko delší historii má zdejší fara, o níž se prameny zmiňují již v roce 1325. Od poloviny 16. století byla
fara luteránská, od r. 1609 katolická. V současné době patří kostel i fara římskokatolické církvi.
Pranýř z doby hrdelního práva (ulice Hrádecká), Mariánský sloup (nachází se na Náměstí u
artézské studny). Další významné barokní sochy jsou umístěny v zámeckém areálu, u kostela, na
fotbalovém hřišti a v polích za obcí. Jsou to sochy sv. Donáta, sv. Antoníny, Sv. Jana Nepomuckého,
Nejsvětější Trojice aj.
ŠKOLA
Zmínka o první škole v Jaroslavicích je ze 17. století. Od roku 1826 byla zavedena povinná školní docházka
od šesti let. Dne 9. října 1898 byla k počesti nastoupení na trůn císaře Franze Josefa I. zahájena
výstavba nynější školy. Po II. světové válce došlo k velkým politickým a národnostním změnám. Z obce
bylo odsunuto německé obyvatelstvo a přicházeli reemigranti z celé Evropy. Německá škola byla zrušena a
převedena na českou.V této škole se vyučuje dodnes.
RADNICE
Od roku 1850 se Jaroslavice staly střediskem soudního okresu a byl zde zřízen i berní úřad.Oba
úřady byly zprvu umístěny na zámku. Tamní prostory však nestačily a tak došlo v roce 1889 k výstavbě
radničního komplexu. Zde byly umístěny úřadovny okresního soudu, daňového úřadu,
pozemkového úřadu, policie, dále věznice, byty úředníků, žalářníka a obchůdky. Radniční
věž s hodinami se stala symbolem obce. Nyní se zde nachází obecní úřad, včetně matriky a stavebního
úřadu.
Další památky
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Pranýř z doby hrdelního práva (ulice Hrádecká)

Mariánský sloup (nachází se na Náměstí u artézské studny)

Další významné barokní sochy jsou umístěny v zámeckém areálu, u kostela, na fotbalovém hřišti a v
polích za obcí. Jsou to sochy sv. Donáta, sv. Antoníny, Sv. Jana Nepomuckého, Nejsvětější Trojice aj.
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