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LHOTA u LYSIC 

 

KAPLE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto před opravou 

     

„Ve středu obce stojí malá kaple vyzdobená Mariánskou soškou z roku 1855, dle 

povídek starších lidu zbudovanou. Když téhož roku ve všech sousedních obcích řádila 

cholera, scházívali se tehdejší občané do kaple ku konání pobožnosti a v zdejší obci na 

choleru nikdo nezemřel.“ ( Doslovná citace z obecní kroniky) 

 

POUTNÍ PROCESÍ 

               

1.10 1926 byla za velké účasti farníků z bedřichovské a lysické farnosti posvěcena soška 

Panny Marie. Sošku zakoupila paní Josefa Pernicová ze Lhoty u Lysic Dle jejího přání měli 

s ní poutníci chodit na pouť. Protože soška byla příliš těžká, dala dárkyně zhotovit  novou 

sošku Panny Marie Nanebevzaté, která byla posvěcena. 

15.8 1931 přišli farníci ze Lhoty se sochou Panny Marie průvodem na služby Boží                

do Bedřichova, jako léta minulá. Poutě zavedla paní Josefa Pernicová. Další zmínka o pouti   

je z roku 1933. 

„15. srpna 2000 se slavila netradiční pouť. Procesí věřících vyšlo z Bedřichova do Lhoty 

s dechovou hudbou ke kapličce a pak na výletiště, kde byla sloužena slavná mše svatá,         

za účasti velkého počtu věřících z obou farností. V odpoledních hodinách se konala 

taneční zábava“. (Druhá doslovná citace z obecní kroniky). Tato novodobá tradice se 

udržovala asi    do roku 2010. 

 

INTERIER 

 

V kapličce je umístěn obětní stůl. Na něm je postavena socha Panny Marie. Vedle jsou 

připevněni dva andělíčci s křidélky na konzolkách. Před obětním stolem je ambon. 

„15. srpna 2000 se slavila netradiční pouť. Procesí věřících vyšlo z Bedřichova do Lhoty 

s dechovou hudbou ke kapličce a pak na výletiště, kde byla sloužena slavná mše svatá,         

za účasti velkého počtu věřících z obou farností. V odpoledních hodinách se konala taneční 

zábava“. (Druhá doslovná citace z obecní kroniky). Tato novodobá tradice se udržovala asi   

do roku 2010. 
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Foto po opravě 2011 

 

OPRAVY KAPLE 

 

Kaplička byla vždy pečlivě udržovaná. 

V roce 1943 byl pořízen nový zvon od firmy Manoušek z Brna o průměru asi 40cm.  

V roce 1982 byla renovována soška Panny Marie a dva andílci u pana Kozányho v Jihlavě. 

V roce 2011 byla však provedena celková oprava kaple. Opravy zajišťovala zednická firma 

Plíhal Hodonín. Jednalo se o velký rozsah prací nákladem asi 400 000Kč 

Uvnitř kapličky byla provedena izolace, zhotovena nová omítka, vylíčení, položena nová 

dlažba.  

Opravena byla i zídka před kapličkou a osazena ozdobným kovovým plůtkem s brankou. Celý 

zaplocený prostor byl vydlážděn a prostranství před kapličkou bylo upraveno a oseto trávou. 

Celá stavba byla zvenku odizolovaná, opravena fasáda, nalíčená zvenku i uvnitř, opravena 

dřevěná konstrukce střechy a provedeno nové oplechování.  

Nové vstupní dveře a ambon zhotovila firma Truhlářství Tenora ze Lhoty u Lysic. 

Do kapličky byl zaveden el. proud a zvon byl převeden na elektrický pohon. Je zajímavostí, 

že konstrukci pohonu provedl pan Kilián z Brna - Bosonoh jako 402 zakázku ve své profesi, 

což jistě svědčí o dobře vykonané práci.  

Byl opraven kříž a otočen o 90 stupňů, rovnoběžně s osou kapličky. 

 

KŘÍŽE 

 

1.) Na rozcestí u obce od Záoboří je na kamenném podstavci je upevněn železný kříž 

s nápisem:  

„Ó vy všichni, kteří jdete rozpomeňte se na dny předešlé“ 1851 

. 

2.) U Jonášových byl zbudován na kamenném podstavci železný kříž s Kristovým 

pozlaceným Tělem s nápisem:  

„Zde tento kříž svatý postavili na památku k úctě Boží manželé Jakub a Marie Veselý        

ze Lhotky číslo 34 (82)v roce 1874“. 

Kříž byl opraven v roce 2011 od firmy Plíhal Hodonín 
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3.) 30. září 1934 byl vysvěcen dřevěný kříž na okraji obce směrem do Kunic. Průvod 

z Bedřichova a okolí s hudbou se setkal ve Žlebích s průvodem ze Lhoty. Dřevo bylo dodáno 

z velkostatku. Při budování silnice ze Lhoty do Kunic v roce 1965 – 1966 byl již sešlý kříž 

odstraněn. 

 

4.) Vedle kapličky stával dřevěný kříž. V roce 1938 byl pořízen kříž mramorový, který 

financovalo Sdružení katolické omladiny ze Lhoty u Lysic. 24.5. 1938 byl posvěcen              

P. Jaroslavem Šafářem, rodákem z Lysic – Záoboří. Opraven v roce 1996 a 2011 

 

Na kříži je nápis: 

 

Poutníče zde chvíli stůj, 

muka Páně uvažuj. 

Muka Páně kynou, léta tvoje hynou, 

přijde smrt, soud nastane, 

kam tvá duše se dostane? 

 

5.) Kříž mramorový v polích v Hrušové s nápisem: 

 

Pozdraven buď svatý kříž na němž umřel Pán Ježíš. 

Uctívej ho duše má, abys byla spasena. 

Ke cti a chvále Boží v upomínku na svého, bleskem zabitého drahého 

otce a dědečka a z vděčnosti zachráněných dítek  

věnuje rodina Jana Tenory LÉTA PÁNĚ 1955 

 

OSTATNÍ UDÁLOSTI 

 

V červnu 1908 po 21. hodině vypukl požár ve čtyřech usedlostech. Pan hrabě daroval peníze a 

dřevo z lesa na vazbu. 

 

4. července téhož roku požár v dalších čtyřech domech či stodolách. Pan hrabě podle velikosti 

škody pomohl. P. Kocián přes konsistoř daroval dřevo z lesa. Pomohl též lomnický Serényi. 

 

V červenci 1929 postihlo naši oblast silné krupobití. Ve Lhotě z úrody nic nezbylo, nebylo ani 

listí na stromech. 

 

HŘBITOV VE LHOTĚ U LYSIC? 

 

Na lysického pana faráře byl v roce 2018 učiněn dotaz ohledně existence hřbitova ve Lhotě    

u  Lysic. Nelze dát jednoznačnou odpověď, protože neexistují žádné písemné záznamy. Když 

se v roce 1965 - 1966 budovala silnice ze Lhoty u Lysic do Kunic byly při bagrování 

vyhrnuty lidské kosti. Nepodařilo se zjistit ze které doby pocházejí. Místo, kde byly lidské 

kosti nalezeny bylo na louce nad cestou vedoucí do Bedřichova, naproti domu č. 10. Mohlo  

se jednat o jednorázové pohřebiště z dřívějších válečných období. 

Obec Lhota u Lysic je součástí farnosti Bedřichov a zemřelí se pohřbívali na hřbitově 

v Bedřichově. Farní kronika byla vedena před rokem 1833 je psána německy a latinsky. 

Česky se začala psát od roku 1889. O hřbitově ve Lhotě u Lysic nebyla žádná informace 

nalezena. Je pravdou, že zákeřná nemoc - cholera byla rozšířena ve více obcích. Jen 

v Lysicích řádila cholera ve větším rozsahu v roce 1832 a podobně i roku 1855. V té době      
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jí podlehlo kolem 70 osob.V Lysicích byl roku 1604 postaven sloup o výšce 8 m a na něm 

byla umístěna socha Panny Marie na ochranu před morovou ránou. 

 

Sestaveno podle: 

 

Kroniky obce Lhota u Lysic 

Kroniky farnosti Bedřichov 

Informací manželů Medunových a pana Jiřího Kršky 


