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Místní část Jaroslavice
zpět
Místní část Jaroslavice - první písemná zmínka o Jaroslavicích je z roku 1588, kdy majitelka zlínského

panství Bohunka ze Žerotína ud?lila jaroslavickým poddaným dv? památné listiny.
První z nich je d?ležitá tím, že jim za plat prodala kus hor, aby je vzd?lali na role a louky, za což jí byli povinni dávat
ro?n? po 10 groších. Druhou listinou jim majitelka panství zm?nila n?které roboty na stálé platy s od?vodn?ním,
aby ti, kte?í na syrových ko?enech živnosti své mají, své živnosti tím snázeji mohli polepšovati. Ob? osady —
Kudlov i Jaroslavice — m?ly p?isp?t k zvýšení vrchnostenských p?íjm?.
Dominantou obce je kaple sv. Anny, kde bývá koncem ?ervence o pouti sloužena mše svatá. Ve zrekonstruované
budov? bývalé školy je nov? umíst?na místní ú?adovna Magistrátu m?sta Zlína, Klub senior?, zázemí pro cestá?e a
školka. V roce 2006 byla upravena plocha kolem bývalé školy na d?tské h?išt?, které nabízí n?kolik atrakcí pro d?ti
(houpací k??, houpa?ka, d?tský hrad) a také možnost posezení. Za školou je oplocená plocha pro mí?ové hry.
V letech 2012-2013 byla v prostoru bývalé to?ny MHD ve st?edu obce vybudována odpo?inková zóna s d?tskými
atrakcemi pozd?ji dopln?ná altánem nad obecní studnou. Vznikl zde také prostor pro pou?ové atrakce. Sportovní
fotbalový klub má své zázemí na h?išti, které se nachází v horní ?ásti obce.
V Jaroslavicích má sídlo n?kolik firem. V obci jsou dv? restaurace: U Ba?ur? a Na h?išti, které v hojné mí?e
využívají nejen místní ob?ané, ale i chata?i a náhodní turisté.
Pro svoji polohu v klínu kopc? došlo v Jaroslavicích v 60. a 70. letech minulého století ke vzniku dvou chata?ských
oblastí. Jedna se nachází v dolní ?ásti obce zvané Bon?cka a v horní ?ásti obce za h?išt?m je zahrádká?ský sad
Na Vrše.
Jaroslavice jsou od roku 1964 sou?ástí dnešního krajského m?sta Zlín jako jedna z jeho ?trnácti místních ?ásti.
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