Nová Ves nad Lužnicí
Kraj: Jihočeský

Okres: Jindřichův Hradec

Správní obvod: Třeboň

GPS souřadnice: 48.810637N, 14.925578E

Nadmořská výška: 474 m n. m.

První pís. zmínka: 1323 (698 let)

Počet obyvatel: 345

PSČ: 378 09

Adresa URL: www.novavesnadluznici.cz

O obci
Jihočeská obec Nová Ves nad Lužnicí, k níž náleží místní část Žofina Huť a Krabonoš, se
nachází jihovýchodním směrem od Třeboně na horním toku řeky Lužnice, na okraji CHKO
Třeboňsko.

Historie obce
O vesnici Ortweis jsou zmínky už v roce 1323. Později, do roku 1920, se jmenovala Erdweis. Až do roku 1945 byla
osídlena především německým obyvatelstvem, z jednoho tisíce obyvatel bylo jen dvě stě Čechů. V
Nové Vsi byla dvojtřídní škola německá a jednotřídní česká

Ubytování a restaurace
Ve vsi funguje několik restauračních zařízení.

Okolí a příroda
Obec je součástí Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, biosférické rezervace vyhlášené v rámci
programu UNESCO. Nachází se zde dvě přírodní rezervace - Horní Lužnice a Krabonošská niva
(přirozeně meandrující tok řeky Lužnice se slepými rameny a tůněmi).

Současnost obce
Obec má vybudovanou čističku odpadních vod, vodovod a je plynofikovaná. V obci je pobočka pošty. Je zde
také Sbor dobrovolných hasičů a TJ Spartak Nová Ves. Obě organizace se podílí na pořádání
společenských akcích pořádaných v obci. V obci podnikají podniky Skloform

Sportovní možnosti
Ves protínají cyklostezky České Velenice - Nová Bystřice a České Velenice - Nové Hrady a
historicko-naučná stezka "Paměti Vitorazska". Řeka Lužnice je sjízdná přímo v obci.

Památky a zajímavosti
Významnějšími památkami jsou kostel sv. Jana Křtitele ze 13. století v Krabonoši a kaple sv. Anny přímo
v obci.
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Doprava
Obec je po celý rok dobře dostupná automobilem. Obcí prochází Železniční trať České Velenice Veselí nad Lužnicí a autobusové linky Třeboň - České Velenice a Nové Hrady - České Velenice.
Dopravu v obci zajišťuje také autobusová doprava.
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