Novosedly
Kraj: Jihomoravský

Okres: Břeclav

Správní obvod: Mikulov

GPS souřadnice: 48.837040N, 16.492737E

Nadmořská výška: 173 m n. m.

První pís. zmínka: 1276 (746 let)

Počet obyvatel: 1 258

PSČ: 691 82

Adresa URL: www.novosedly.eu

O obci
Někdejší městečko, starobylá obec Novosedly se nachází v okrese Břeclav, při hranici s Rakouskem, asi
15 km východně od Mikulova.

Historie obce
Už samo jméno obce (německy Neusiedel) naznačuje, že se jedná o typickou kolonizační vesnici, založenou
pravděpodobně v první polovině 13. století. Poprvé se v písemných pramenech připomíná v roce 1276,
kdy ji staroboleslavská kapitula předává ...

Ubytování a restaurace
V obci je prodejna potravin Jednota a Potraviny Lukeš (potraviny - drogerie - železářství - kola - elektro - vodo fotosběrna). dále jsou zde čtyři hostince. K ubytování slouží penzion U Starého sklepa. Dále je v obci
několik vinařství:

Okolí a příroda
Chráněné viniční tratě Mikulovska patří díky zdejšímu velmi teplému a suchému podnebí k
nejteplejším místům jižní Moravy. V dnešních výsadbách převažují v mikulovské oblasti bílé
odrůdy.

Současnost obce
K občanské vybavenosti v obci patří mateřská škola a nižší stupeň školy základní. Vyšší
stupeň základní školy navštěvují děti v Drnholci. Dále je v obci zdravotní středisko, pošta, knihovna,
drobné služby občanům ...

Sportovní možnosti
Obcí prochází značená cyklostezka a také vinařská naučná stezka Stará Hora, která je součástí
cyklistického okruhu, jehož trasa začíná v Mikulově a vede přes Bavory, Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí
do vinic na Staré Hoře v Novosedlech ...

Památky a zajímavosti
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Na novosedelské návsi stojí kostel který je zasvěcen patronu strádajících a nemocných sv. Oldřichovi. Je
to jedna z mála původních románských církevních staveb na okrese Břeclav. Kostel obklopený dnes již
vzroslými stromy.

Doprava
Obec je dostupná po silnici č. 414 a v obci je též vlaková zastávka.
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