NOVÁ VES

NOVÁ VES (Neudorf b. Berlau)

První zmínka o Nové Vsi je z roku 1379. Vznikla jako
osada dřevorubců, která byla založena v místních
nekonečných lesích rožmberského krumlovského panství.
Vznikla, když noví osadníci káceli a vypalovali lesy, aby
mohla vznikat první políčka a pastviny. Od toho název
Nová Ves. V zimě, kdy se nemohlo do lesů a na pole,
vyráběli lidé dřevěné nářadí, dřeváky, kola k vozům a
další dřevěné potřeby, které byly v kraji vyhlášené.
V obci se vyskytuje několik lidových stavení s výzdobou
Ve stylu Holašovického selského baroka - tj. rovné štíty
s drobnějším štukovým dekorem. Například statek č. p. 14
z roku 1871 je zapsanou kulturní památkou, právě tak jako
čtyři výklenkové kapličky v obci. Jediný tvarovaný štít ve
stylu selského baroka je na návesní kapli, vedle bývalé
kovárny.
V blízkosti obce se nachází známá přírodní rezervace
Jaronínská bučina. Vyskytují se zde nejvzácnější stromy
celé CHKO Blanský les. V okolí jsou dva velké rybníky
horní Novoveský a Podnovoveský.
Obcí prochází cyklostezky.

Die erste Erwähnung der heutigen Gemeinde Nová Ves
stammt aus dem Jahre 1379. Ursprünglich war es eine
Holzfäller-Kolonie, die unter den Rosenbergern für die
beginnende Rodung der weiten Wälder der Krumauer
Herrschaft gegründet wurde. Daraus entstand der
Name Nová Ves (Neudorf). Im Winter, wenn man im
Wald und auf dem Feld nicht arbeiten konnte, haben
die Leute Werkzeug, Schuhe, Räder und andere
Produkte aus Holz hergestellt, die in der ganzen Region
hoch geschätzt wurden.
In der Gemeinde befinden sich mehrere Bauernhäuser
mit einer Fassadengestaltung im Stil des Holašovicer
Bauernbarocks –
flache Giebel mit zierlichen
Stuckverzierungen. Der Bauernhof aus dem Jahre
1871 mit der Hausnummer 14 wurde gemeinsam mit
vier Nischenkapellen im Ort zum Kulturdenkmal erklärt.
In der Nähe der Gemeinde erstreckt sich das
Naturreservat „Jaronínská bučina“. In der Umgebung
gibt es zwei große Teiche: „Novoveský“ und
„Podnovoveský“. Ein Radwegenetz erschließt die
gesamte Umgebung.

Nová Ves – statek se dřevěnou pumpou (foto Oldřich Petrášek)
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