Vrchoslavice
Kraj: Olomoucký

Okres: Prostějov

Správní obvod: Prostějov

GPS souřadnice: 49.332681N, 17.219243E

Nadmořská výška: 205 m n. m.

První pís. zmínka: 1351 (670 let)

Počet obyvatel: 614

PSČ: 798 27

Adresa URL: www.vrchoslavice.cz

O obci
Vrchoslavice s místní částí Dlouhá Ves leží v okrese Prostějov jižně od toku říčky Hané. Katastr je
situován v úrodné moravské nížině, což obec předurčuje převážně k zemědělské výrobě.
Obec je součástí mikroregionu Němčicko.

Historie obce
První historicky doložená zmínka o Vrchoslavicích a Dlouhé Vsi pochází z roku 1351, kdy se obě obce
uvádí jako majetek pana Janoše z Drahotuš. Vrchoslavice tehdy měly tvrz, faru, dvůr, mlýn, ovocnou zahradu a
les.

Ubytování a restaurace
V obci se nachází restaurace a hostinec.

Okolí a příroda
V současné době můžete využít cyklostezek k projížďkám po okolí, ale také k návštěvě
sportovního areálu ve Vrchoslavicích. Sportovní a rekreační vyžití nabízí i areál při vjezdu od
Mořic.

Současnost obce
Uprostřed návsi stojí sokolovna, jež kromě cvičení slouží také k pořádání různých kulturních
akcí. V jejím horním patře je umístěna i místní knihovna. Mateřská škola sídlí v budově s
přilehlou velkou zahradou. Její součástí je...

Sportovní možnosti
V současné době můžete využít cyklostezek k projížďkám po okolí, ale také k návštěvě
sportovního areálu ve Vrchoslavicích, kde se nachází hřiště a víceúčelová požární nádrž, která
je napájená minerální vodou z...

Památky a zajímavosti
Dominantou obce je fara a naproti ní stojící kostel sv. Michala, jenž byl vybudován v letech 1858 - 1862 na
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místě starého gotického kostelíku. V roce 1833 došlo ke zřízení nového hřbitova, v jehož
sousedství byla roku 1925 postavena radnice a roku 1843 byla vystavěna nová školní...

Doprava
Obec je vzdálena cca 19 km od okresního města Prostějova. Je dostupná autobusovou dopravou.

Ocenění obce
Obec Vrchoslavice získala v roce 2019 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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