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HISTORIE  OBCE  :  
Obec leží poblíž silnice Mohelnice - Moravská Třebové na vrcholu prudce se svažujícího kopce ve směru na Mohelnici, 
mezi motoristy nazývaný „Mohelničák“. Název obce přesně vystihuje polohu i podnebí této obce (535 m. n .m). 
Studená Loučka se svým velkým kostelem se prvně připomíná v roce 1381, kdy patřila k líšnickému statku. V roce 
1750 byla založena osada Buková a  v téže době i osada Bušín, které ke Studené Loučce přináleží dodnes, přestože je 
rozděluje výše uvedená komunikace z Třebové do Mohelnice. Škola na Studené Loučce byla založena ještě před 
rokem 1848. V současnosti však děti dojíždí do Mohelnice. V roce 1834 měla obec 756 obyvatel  
a 77 domů.  
 
Na území této mohelnické obce se nachází nejvíce památek.  
 
DROBNÉ  ARCHITEKTONICKÉ  PAMÁTKY  místního významu  : • památník obětem 1.světové války 
před kostelem • sousoší Kalvárie na místním hřbitově z roku 1900 • kostel sv.Marie Magdaleny  
• kamenný kříž u kostela z roku 1776 • kamenný kříž u kostela z roku 1900 • venkovské stavení 
tz.Tomáškův statek • kříž Josefa a Anny Fritscher z roku 1883 • další kamenný kříž z roku 1840 v 
blízkosti motorestu • budova bývalé fary 
 
KULTURNÍ PAMÁTKY zapsané v seznamu  :  sousoší Kalvárie na místním hřbitově z roku 
1900 na hrobce  rodiny Haberland • venkovská usedlost  tz.Tomáškův dvůr 
 

ZA POVŠIMNUTÍ STOJÍ : malá vodní nádrž u hasičské zbrojnice  

• příhodné podmínky pro běžecké lyžování, příhodné podmínky 
   pro  cyklistiku 
 
SPORTOVNÍ  ZAŘÍZENÍ : hřiště s posezením a s dětským koutkem   • ve škole se hraje stolní 
tenis • je zde posilovna 
 

ŠKOLSKÁ a KULTURNÍ  ZAŘÍZENÍ : budova školy, která se využívá jako kulturní dům 
 

TRADIČNÍ AKCE kulturní a sportovní : hasičský ples • hasičské soutěže 
 
ZAJÍMAVÉ KONÍČKY našich občanů : chov koní •chov ovcí • obora s jeleny 
 
AKTIVNÍ SPOLKY v obci : Sbor dobrovolných hasičů 
 
U NÁS NAKOUPÍTE : v potravinách otevřených tři dny v týdnu 
 
PODNIKÁNÍ : pěstitelská pálenice 
 
ČÍM JSME ZNÁMÍ : vyhlášeným motorestem U Štiků, který slouží jako vyhlášená  „občerstvovací stanice pro 
motoristy“ 

Počet obyvatel : 188    Počet domů : 107 
Vzdálenost od Mohelnice : 9 km  Rozloha území : 3,83 km² 
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