
KONÍČKY MÍSTNÍCH OBČANŮ MALÝ VELKÝ MALÍŘ

• fotbal • futsal • stolní tenis Pavel Alexander Taťoun bydlí ve Vlčicích, kde i zároveň

• malířství • chov králíků • včelařství tvoří ve svém ateliéru. Malíř se řadí mezi tzv. svébytné umělce.

Jeho abstraktně surrealistické díla jsou plná energie a náměty

AKTIVNÍ SPOLKY v obci bere z běžného života.

• Osadní výbor Vlčice

• TJ Invaclub

PODNIKÁNÍ v obci

• pohostinství

• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů

• Zajišťování sportovních aktivit pro invalidy

ZAJÍMAVOST

Ve Vlčicích od roku 1895 fungovala vatárna.

Výroba vaty však byla po první světové válce zrušena. CO URČITĚ NEVÍTE

Dnešní elektrárna bývala dříve mlýn. Dolský mlýn •ŽE v roce 1861 dostal tehdejší obecní výbor nápad osázet

byl postaven natruc, jako konkurence pro loštický kopec Horku u Dolského mlýna morušemi a tedy začít

mlýn. s chovem bource morušového.

Bohužel tento plán nebyl nakonec realizován.

CO MOŽNÁ NEVÍTE

• ŽE osada Markrabka blízko Vlčic je místem, kde se každé 

léto odehrávají bojovky, sportovní klání a zábavné hry.

A je to proto, že tato osada se stala oblíbeným místem

pro pořádání letních dětských táborů.

VLČICEVLČICE
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HISTORIE OBCE DROBNÉ ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY SLUŽBY V POHOSTINSTVÍ

Z nálezů různých předmětů je známo, že samotné • Kaple se zvonicí se nachází v zatáčce u silnice na začátku obce. • Nejen cyklisté, ale i místní štamgasti se rádi zastaví

okolí Vlčic bylo osídleno už od pravěku. Opevněné • Litinový kříž z roku 1866 najdete u silnice směrem na Bouzov. nejen uhasit svoji žízeň v restauraci U Budinů při hlavní

Hradiště, jenž se nacházelo na kopci Obersku, bylo • Kamenný kříž sv. Barbory stojící nad obcí, na místě zvaném silnici, která vede obcí.

v této době pravděpodobně střediskem kraje.   Masnice (vrchol Bradlece). Sv. Barbora byla ochránkyně horníků • Bistro Na hradě nabízí hostinskou činnost bez stravování.

Osada Vllčice je v roce1850  uváděna jako Wolfdorf,   a její soška na tomto místě byla zhotovena místními hrnčíři.   Pro hosty je zde k dispozici stolní tenis, kuželky, šipky,

pojmenování Vlčkov získala od roku 1881.   Dnes zde již sošku nenajdete, byla nahrazena obrazem.   či ruské kuželky.

V roce 1921 stálo ve Vlčicích 18 domků.

A jak už to tak bývá, společnost se tehdy nejčastěji SPORTOVNÍ VYŽITÍ

scházela v Gerlichově zájezdní hospodě. • Hřiště na míčové hry.

• Cykloturistika – cyklotrasa č. 6036, nízká obtížnost, 

POLOHA OBCE   trasa Bouzov/Doly - Loštice - Moravičany

Vlčice leží asi 1,5 km od Loštic. Tato místní část Loštic • Pěší turistika – pokračování naučné stezky Lišky

se nachází pod vrchem Bradlec (310 m.n.m.). Vlčicemi   Bystroušky.

prochází silnice směrem na Bouzov a dále na Jevíčko. • Lov ryb u řeky

Na řece Třebůvce, která protéká celou obcí, byla roku PŘÍRODNÍ PAMÁTKY OBCE

1819 založena papírna a později, v roce 1909, byla • Přírodní památka Rodlen která je typická bohatým výskytem TRADIČNÍ AKCE kulturní a sportovní

do provozu uvedena vodní elektrárna.   mravence množivého. Chráněno je zde asi 800 mravenišť. • Výšlap za hodovým koláčkem k Hubertovi - říjen

V lesnatých kopcích, nad dnes již bývalou papírnou, • Masnice (na kopci ve směr u na Žádlovice)– zde se ve 12. století • Fotbalové zápasy místního klubu.

se nachází přírodní památka Rodlen.   těžila mastná hlína, která se využívala k výrobě známých • Den dětí - červenec

  Loštických pohárů. Dnes se na zarovnaných prohlubních po • Posezení důchodců při hudbě, zpěvu a bohatém

  bývalých dolech nahází chatová osada U sv. Barborky.   občerstvení - září

• Obersko – tajuplné, dosud neprozkoumané sídlo dávných keltů. • Stavění vánočního stromu, Mikuláš - prosinec


