Ostrožská Nová Ves
Kraj: Zlínský

Okres: Uherské Hradiště

Správní obvod: Uherské Hradiště

GPS souřadnice: 49.004340N, 17.436319E

Nadmořská výška: 182 m n. m.

První pís. zmínka: 1258 (763 let)

Počet obyvatel: 3 474

PSČ: 687 22

Adresa URL: www.onves.cz

O obci
Ostrožská Nová Ves, jež leží 8 km od Uherského Hradišťe, vznikla sloučením dvou obcí - Ostrožské
Nové Vsi a Chylice.

Historie obce
V dnešní podobě vznikla obec Ostrožská Nová Ves dne 1. srpna 1949 spojením dvou dávno sousedících
obcí, Ostrožské Nové Vsi a Chylic. Chylice jsou původem starší obec, první písemná památka o
Chylicích je z roku 1192...

Ubytování a restaurace
Vinařská obec je vyhlášená jak dobrými víny, tak specialitami moravské kuchyně podávanými v
místních restauracích i vinných sklepech. Každoročně se vinaři a milovníci vína scházejí v místní
vinotéce U sv. Vavřinca na koštu vína...

Okolí a příroda
Obec Ostrožská Nová Ves se nachází v pomoravní nížině Dolnomoravského úvalu. V okolí obce vzniklo
několik rozsáhlých vodních ploch, které se staly oblíbenou oblastí vodních sportů, rekreace, ale také
důležitým hnízdištěm a tahovou...

Současnost obce
Ostrožská Nová Ves vznikla sloučením dvou obcí - Ostrožské Nové Vsi a Chylice. Název se několikrát
změnil až zůstal ten současný. V obci se v rozlehlém parku nachází Sirnaté lázně k léčbě kloubních
a kožních chorob. Velmi známá jsou...

Sportovní možnosti
Obcí vedou nové cyklistické trasy, které navazují na vinařské cyklistické stezky. Pro návštěvníky
slovácké obce je připraven autokemp, ubytování v hotelích, penzionech i v soukromí, dále fotbalové
hřiště, tenisové kurty a dobře...

Památky a zajímavosti
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V trati Padělky je významné paleolitické naleziště kamenných nástrojů, klů a kostí kultury volutové,
malované a dále kultur eneolitických, doby bronzové, halštatské, laténské, římské a slovanské.
Většina archeologických...

Doprava
Obec se rozkládá po obou stranách státní silnice I/55 mezi městy Kunovice a Uherský Ostroh. Dopravu zde
zajišťují autobusové spoje.
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