Ostrožská Lhota
Kraj: Zlínský

Okres: Uherské Hradiště

Správní obvod: Uherské Hradiště

GPS souřadnice: 48.975591N, 17.467513E

Nadmořská výška: 207 m n. m.

První pís. zmínka: 1366 (655 let)

Počet obyvatel: 1 457

PSČ: 687 23

Adresa URL: www.ostrozskalhota.cz

O obci
Ostrožská Lhota leží ve Zlínském kraji, asi 14 km jižně od města Uherské Hradiště.

Historie obce
Podle Gregora Wolneho (Die Markgrafschaft Mähren druhé vydání, Brno 1838, 4. svazek, Hradišťský kraj, str.
338.) předal markrabě Jan velkostatek Ostrow s připojenými vesnicemi Starou a Novou Blatnicí, Velkou
Lhotou, Smíchovem...

Ubytování a restaurace
Stravování v obci nabízí například Obecní hospoda, Hospůdka U Radochů, Cukrárna Monika,
Cukrářství Budařovi, Pohostinctví Na Obecním, U Juráků, Sport bar na hřišti či Sport klub na
hřišti.

Okolí a příroda
Ostrožská Lhota leží v úžlabí mezi karpatskými výběžky při potoku Okluky, na severním úpatí
poutního místa kopce sv. Antonína. V okolí kaple sv. Antonínka je kromě křížové cesty studánka se
"zdravou vodou" a sochou sv. Antonína. Ke kapli vede...

Současnost obce
Přejdete kopec svatého Antonínka a ocitnete se v obci Ostrožská Lhota. Je místem, kde se narodil
významný kněz P. Antnonín Šuránek. Byl pochován na místním hřbitově, kde mu můžete zapálit
svíčku. Nově je s obcí spojen Pastorační dům...

Sportovní možnosti
Bohaté sportovní vyžití nabízí fotbalový areál s velkým a malým hřištěm, občerstvením a
tanečním parketem. Na hřiště navazují dva tenisové kurty a sportovní hala. Je zde posilovna a plážový
volejbal. Ostrožská Lhota leží na vinařské cyklostezce...

Památky a zajímavosti
Dominantou obce je kostel sv. Jakuba postavený roku 1908, na místě zbořeného kostela z roku 1832, jehož
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věž pocházela z nejstaršího známého kostela, který se v roce 1830 zhroutil. Současně s kostelem byl v jeho
blízkosti vystavěn...

Doprava
Dopravu v místě zajišťují autobusové spoje. Nejfrekventovanější dopravní spojení je ve směru
Uherské Hradiště, dále pak na Veselí nad Moravou a Hluk.
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