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pohled na obec z 50. let a v roce 1999

kostel sv. Matouše

Obec má zachovaný vzácný
kancionál (zpìvník) psaný a ilu-
strovaný prvním
místním školním
rektorem Pavlem
Raškou (1732-1759).

domky na Lhotkách

V Nové Lhotì, jako v nejodlehlejší obci z celého
Slovácka, se zachovala øada starobylých prvkù
lidové architektury. Dosud jsou zde vidìt domy
s valbovou støechou, do poloviny 20.století pokrytou
slamìným doškem.
V nìkterých z nich jsou
ještì zachovaná ote-
vøená ohništì v kuchyni,

ruèní malování a tvarování omítek
v interieru. Vstup do domu býval kryt
typickým slováckým vstupním
portálkem zvaným „žúdro“ èi „piljer“.

výroba dìtských trakaèù na trh (1932)

Spojení se svìtem
Až v roce 1890 byla po-
stavena podél potoka nová
„pevná“ silnice do obce.
V obci dožívá podomácká
výroba døevìného náøadí -
hrábí, košžat, žebøíkù a
malých ozdobných trakaèù
- táèek.

Obec byla založena jako široká ulicovka v území
kopanièáøského osídlení na bøezích Novolhotského
potoka až v roce 1598, kdy byly vyjasnìny územní
hranice s Uherskem.
Dominantou obce je barokní kostel sv. Matouše
založený v roce 1755. Na høbitovì jsou ošetøovány
památné lípy. Na návsi je v rámci obnovy venkova
novì opravena zvonièka, postaveny stylové
autobusové zastávky a vytvoøeno dìtské høištì.

výzdoba kancionálu z poloviny 18. století

Nová Lhota (480 m n.m., 950 obyvatel), vzdálená 8 km
jihovýchodnì od Velké nad Velièkou, je podhorská zemìdìlská
obec tradiènì zvaná Lhotky.

Mužský odìv se skládal ze soukenných
nohavic a plátìné košile. Na Nové Lhotì
se nosily o nìco kratší a roztøepenìjší
nohavice než jinde na Horòácku. V létì

se nosily sváteèní
gatì èi konopné
tøaslavice. Na ko-
šelu byl oblékán
zdobený pruclek,
kabátek bez rukávù
a pøes plece  se pøe-
hazoval soukenný
kabát. Na nohy
omotané onucemi

ženy nosily jako spodní
prádlo rubáè. Pøes rubáè
byl opásán fìrtoch,
pozdìji nahrazen sukní.
Na rukávce oblékaly
ženy kabátek s typickými
rohy, který byl pozdìji
nahrazen kordulou.

„Hlo•anka“ s kordulou

Starý horòácký kroj
Na Nové Lhotì se nejdéle nosil starý horòácký
kroj vycházející ze støedovìkých forem oblékání.

se vázaly ko-
žené krpce,
které byly od
20. století na-
hrazeny kože-
nými èižmami
s holínkou. Mu-
ži nosili do za-
èátku 20. století
dlouhé vlasy
jako ženy a
sèesávali je do copù. Na hlavì se
nosil hrotek, špièatý klobouk, který byl
døíve rozšíøen po celém Pomoraví.
V zimì se nosil kožich.
Dnes je oblékán pøi sváteèních pøíle-
žitostech znovu starý kroj s kabátkem
a šatkou.

výroba hrábí

Obec nabízí služby pohostinství a prodejny potravin.
Novì je otevøen bar Laguna v dolní èásti obce.

svatebèané ze tøicátých let 20. století

ko•ené krpce kabátek s rohy

  1. Pøedstavení NS; obec Velká n. Vel.
  2. Horòácko - o tradicích
  3. Javorník - obec a krajina
  4. Filipovské údolí - rekreace
  5. Megovka - buèiny
  6. Kubíkùv vrch - ochrana pøírody
  7. Nová Lhota - obec a folklor

Javoøinská nauèná stezka

Realizaci nauèné stezky finanènì podpoøilo:
Ministerstvo životního prostøedí

Realizace a spolupráce:
Èeský svaz ochráncù pøírody Bílé Karpaty

Vzdìlávací a informaèní støedisko Bílé Karpaty
Správa CHKO Bílé Karpaty; obecní úøady

  8. U farmy - péèe o krajinu
  9. Vápenky - pøíroda, osídlení
10. Vadovská - hospodaøení v lesích
11. Velká Javoøina - rezervace
12. Kamenná búda - vzácná zvíøena
13. Suchovské Mlýny, Suchov - historie
14. Petruchovy Mlýny - lidová tvorba

•údro


