
ZÁMEK V ŽÁDLOVICÍCH dub velkoplodý nebo lípa opomíjená.

Jindřich Podstatský, první pán z řad šlechty, majitel Faunu místních lesů reprezentují jeleni sika a mufloni.

Bouzova, nechal v Žádlovicích v 16. století vystavět Oba tyto druhy společně s jelenem viržinským a mývaly byly

tvrz. Ta vznikla přestavbou jednoho domu ve vsi. chovány v zámecké oboře, po druhé světové válce však došlo

Od poloviny 16. století se na zámku vystřídalo několik k jejímu zániku a zvířata se rozšířila do místního okolí.

majitelů. Za třicetileté války byla tvrz pobořena. V zámeckém parku najdete zastavení na naučné stezce Lišky

Obnovy se objektu dostalo na konci 17. století Albrechtem Bystroušky.

Bokůvkou z Bokůvky, který na tomto místě vystavěl zámek.

V 2. polovině 18. století došlo k přestavbě zámku do

dnešní barokní podoby, kdy majitelem býval hrabě Mitrovský.

Posledním vlastníkem zámku byl rod Dubských, kterým

byl však majetek roku 1945 zestátněn.

Zámek je jednopatrový, trojkřídlý, ve tvaru U. V současnosti

není zpřístupněn veřejnosti, můžete si však prohlédnout samotný

areál zámku, kde za povšimnutí stojí kovová brána do nádvoří s 

iluzivní perspektivní mříží.

ZÁMECKÝ ANGLICKÝ PARK CO MOŽNÁ NEVÍTE:

Hrabě Mitrovský založil při zámku u rybníku rozsáhlou •ŽE Liška Bystrouška pocházela z lesů kolem Loštic a Žádlovic.

botanickou zahradu. Tu postupně v 19. století přebudoval Místní revírník Gustav Kořínek

na anglický park. vyprávěl akademickému malíři

Park spolu s oborou dnes tvoří rozsáhlou plochu o výměře Stanislavovi Lolkovi veselé

téměř 30 ha. Součástí areálu parku jsou i dva rybníky. příhody o nezbedné lišce.

Díky své flóře se park řadí k nejcennějším parkům střední Toto vyprávění inspirovalo

Moravy. Bohužel pečlivě udržovaný byl pouze do roku 1945. malíře k vytvoření souboru

Dnes se park nachází ve špatném stavu a vzácnější dřeviny kreseb, které se staly podkladem 

zde postupně zanikají. Mezi nejcennější rostliny, které tady pro Rudolfa Těsnohlídka, který

můžete najít, patří: borovice těžká, modřín japonský, jedle příběhy o Lišce Bystroušce

balzámová, jasan pensylvánský, dřezovec trojtrnný, literárně zpracoval.
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HISTORIE OBCE • Zámecký park s anglickými prvky TRADIČNÍ AKCE kulturní a sportovní

Dnes Žádlovice jako osada náleží k městu Loštice. • Zámecká ohradní zeď se vstupní bránou • Seriál jezdeckých závodů Zlatá podkova – červen.

Až do poloviny 19. století však patřily jednotlivé • Kaple sv. Rodiny – barokní kaple z 18. století • Skokové závody – od jara do podzimu.

obce k různým panstvím. V roce 1849 byly Žadlovice • Soutěž chladnokrevných koní – červen.

připojeny k Lošticím, zámek však připadl Újezdu. • Hasičská pohárová soutěž – léto.

I během druhé světové války patřil zámek se dvorem • Letní karnevaly a zábavy v areálu parku.

a parkem, jako místní část Újezdu, k Říši. Samotná

vesnice a jižní část území byly součástí Protektorátu

Čechy a Morava. Hranici tvořila dnešní silnice mezi

Lošticemi a Mohelnicí.

Po válce byl obnoven původní stav, tedy Žádlovice

se staly opět součástí Loštic.

První písemné zmínky o obci se datují do roku 1078.

Žádlovice se řadí mezi nejstarší obce severozápadní SLUŽBY V POHOSTINSTVÍ KONÍČKY MÍSTNÍCH OBČANŮ

Moravy. Kaštanová alej za Žádlovicemi Vás dovede k restauraci Na Pešti. • rybaření • jezdectví • myslivost

Zde Vám nabídnou obědy i večeře, řadu nápojů, posezení na zahrádce • chov psů • chov koní

POLOHA OBCE a víkendové akce s programem.

Žádlovice se nacházejí asi 1,5 km západně od Loštic, AKTIVNÍ SPOLKY v obci

u potoka Podhrádku, který protéká přes zdejší rybníky. • Hasičský sbor Žádlovice

PODNIKÁNÍ v obci

• Salón pro psy

• Truhlářství, stolařství

• Stavební a zednické práce

• Pohostinství

SPORTOVNÍ VYŽITÍ • Realitní kancelář

ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY • Hřiště na míčové hry v areálu zámeckého parku. • Prodej a servis motorových zahradních nástrojů

• Žádlovický zámek s areálem. • Sportovní rybolov v místních rybnících.

• Dva zahradní domky v barokním stylu z roku 1760. • Pěší turistika, naučná stezka Lišky Bystroušky, s řadou ZAJÍMAVOST

• Fontána se sochou Diany.   zastaveními. • Místní zámek sloužil až do nedávna jako internát 

  Tuto sochu již nenajdete,byla zničena pádem stromu. • Jezdectví – areál zámeckého parku.   pro učně středního zemědělského učiliště.


