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Předmluva k českému vydání

Jistě si každý čtenář po otevření tohoto textu bude klást otázku, proč po více 
jak třiceti letech je nutné vydat český překlad sudetoněmecké amatérské prá-
ce o reáliích zapadlé horské lokality z počátku osmdesátých let dvacátého sto-
letí. Publikace „Náš krásný domov – Nová Ves“ je pokusem bývalých obyva-
tel malé vesnice v Jeseníkách rekonstruovat místní kroniku, kterou v letech 
před listopadovým společenským a politickým zvratem považovali za ztrace-
nou. Jak se ale později ukázalo, přece jenom měla být nalezena v bruntálském 
okresním archivu, dnes součásti Zemského archivu v Opavě se sídlem v Krno-
vě. Připojujeme ji k jinak zajímavé kronice „rekonstrukční“.
Náhled do soupisu Sudetoněmeckého archivu od bývalého ředitele Rudolfa 
Hemmerleho ukazuje, že takovýchto pokusů znovuvymalovat historický ob-
raz německých vesnic v českých zemích existovalo zejména v 70. a 80. letech 
minulého století zvýšené množství zejména proto, neboť pamětníků života na 
sudetoněmecké vesnici začalo rychle ubývat a bylo tedy třeba poslední docho-
vané střípky paměti zaznamenat a zpracovat.
Nejinak vznikala i v českém překladu předkládaná novoveská kronika. Měla 
přinést informace nejenom geografické, ale i všechny údaje o zdejších institu-
cích, o místním hospodářství, o zvycích, dialektu, poutích, náboženství obec-
ně a spolkovém životě. Závěrečná kapitola pak klade důraz na místní sociální 
katastrofy. Do jejich řetězu umísťuje mor v 18. století, lidské i materiální obě-
ti 1. a 2. světové, období první Československé republiky, odsun německého 
obyvatelstva a následky násilného zlomu v národnostní skladbě novoveských 
občanů. K tomu autoři připojili přílohu, která přináší seznam obyvatel v době 
vysídlení, místní písně, seznam členů vládnoucích rodů na v posledku harra-
chovském panství Rabštejn – Janovice, kam patřila i Nová Ves, na rozdíl od 
obcí patřících k sovineckému panství – Dolní a Horní Moravici -, pod které 
dnes spadá, seznam pramenů a fotografie ze setkání krajanů v roce 1980.
Svojí strukturou se tedy příliš neliší od obdobných „kronik“, které vznika-
ly pod ochrannými křídly sudetoněmeckých krajanských spolků v Západním 
Německu před Listopadem, který alespoň otevřel zatím neskončenou volnou 
odbornou i všeobecnou debatu o českoněmeckých vztazích v moderní éře. 
Nejde v žádném případě o odborný pokus postihnout sociální vývoj Nové 
Vsi, ale spíše zasadit do rámce základních dat z historie obce nejdůležitěj-
ší trauma života autorů – jejich odsun a následky této nejviditelnější sociální 
změny v českých zemích od třicetileté války. A to je přesně ten pohled, který 
by měl českého čtenáře zajímat. Kvůli pochopení druhé strany. 



Ne bez zajímavosti jsou ovšem také pasáže popisující každodennost zapad-
lé sudetské obce, popisující houževnatost s jakou si bývalí němečtí obyvate-
lé vedli v každodenní konfrontaci s přírodou, popisující existenční boj a způ-
soby obživy, což je markantní zejména v kapitolce pojednávající o pěstová-
ní a zpracování lnu, rostliny, kterou bychom dnes již těžko v katastru obce 
hledali. Se stejnou pečlivostí je podán výklad o místní těžbě olova a stříbra, 
jakož i o okolním lesním hospodářství. Z hlediska místních reálií je také pod-
statné, že v práci jsou zachyceny již zapomenuté názvy tratí, jejich geomorfo-
logický a botanický popis. Dá se tedy říci, že takovýto záznam pamětníků při-
náší poslední možnost, jak mít relevantní informace o situaci sudetské vesnice 
zhruba v první polovině dvacátého století, sice v období vypjatého národnost-
ního konfliktu mezi Čechy a Němci, ale zároveň v období, kdy vesnice celko-
vě přecházely od tradiční k moderní formě svého společenského uspořádání 
a kdy starší lidé v sobě nesli nostalgii po životě více sepjatém s přírodou jese-
nických hor.

Dieter Schallner
léto 2016
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Předmluva

Milí Novoveští!
Milí krajané!
Milí přátelé naší staré vlasti!

Po dlouholetém úsilí jsme konečně dokončili kroniku Nové Vsi. Někteří se 
budou oprávněně ptát, proč byl teprve po takové době podniknut pokus vě-
decky prozkoumat naši starou domovinu ve formě kroniky.
V prvním období po vyhnání ještě mnozí doufali, že se možná vrátí; navíc 
existeční boj stěží dával prostor pro intenzívní zabývání se minulostí. Mno-
hem později, když se postupně znovu vytvořily pořádné vztahy, slyšeli jsme 
tu a tam přání, aby byly zaznamenávány vzpomínky. Tak vznikly např. frag-
menty, sbírky fotografií apod. Také zvýšil počet cest „tam“; vyprávění a před-
nášky s diapozitivy z dřívější vlasti vzbuzovaly velký zájem. Mnohé se tam 
mělo mezitím změnit, a tak některá srovnání s minulostí zesílila.
Při setkávání bývalých obyvatel Nové Vsi v posledních letech nacházel vždy 
značnou rezonanci pocit, že zájem otázky domova neustále stoupá a rozhovor 
o dřívějších dobách je s radostí vyhledáván.
Nedá se ale přehlédnout, že už mnohé se ztratilo v minulosti nebo přinejmen-
ším existují různé pohledy na dříve tak důvěrný domov. I při sestavování No-
voveské kroniky jsme se setkali s komplikacemi, a problémy ještě narostly 
o skutečnost, že svého času se ztratily nutné podklady, mnohé kvůli násled-
kům války (především fotografie) a ztratily se velkou měrou také kvůli úmrtí 
mnohých našich krajanů jejich vzpomínky jednou pro vždy. Proto budiž Kar-
lu Kolbovi především poděkováno za jeho dlouholetou, namáhavou mraven-
čí práci při sbírání podkladového materiálu. Zvlášť srdečný dík patří rodině 
Röscherových,  která se po počátečním váhání uvolila, přece jenom Novoves-
kou kroniku sepsat; musíme k nim zahrnout i mnohé nejmenované krajany, 
bez jejichž pomoci by dnes předkládaný spis nebyl možný.
Nesmíme zapomenout  na vydavatele této kroniky, Rýmařovský Kruh domo-
viny (RömerstädterHeimatkreis), který zaplatil enormní tiskové náklady.
Ať tato knížka přispěje k zachování naši ztracené vlasti dalším generacím 
a nad to také osloví rozšířené krajanské kruhy přátel a známých.
S krajanskou sounáležitostí

Váš
Bruno Heider



5

Obsah
Úvod                                                                                                                           4
Píseň z vlasti                                                                                                            6
Krátká procházka dějinami Sudet                                                                 7
Naše vlast na německé mapě                                                                      8
Pohled na mapu vlasti                                                                                 9
K účelu knížky                                                                                            10
Průvodce po Nové Vsi a okolí                                                                      11
Vznik a vývoj vesnice                                                                                 11
Poloha Nové Vsi                                                                                              13
Situační plán                                                                                                 14
Domovní čísla – seznam                                                                                                         14
Názvy lokalit kolem Nové Vsi                                                                            16
Náčrt místních názvů                                                                                    21
Zařízení, které vytvářely obraz vesnice                                                         22
Domy a jejich typické atributy                                                                      22
Škola a vyučování                                                                                               25
Kostel a církevní život                                                                                    29
Hřbitov                                                                                                            32
Hospodářská odvětví                                                                                    33
Sedláci a jejich zemědělství                                                                    33
Len – pěstování a zpracování                                                                         36
O lese a jeho hospodářském využití                                                                 39
Hornictví v prostoru Nové Vsi                                                                          43
Průmysl a možnosti zaměstnání mimo Novou Ves                                         46
Zásobování obyvatelstva Nové Vsi                                                               47
Péče o nemocné                                                                                              50
Ze života obce                                                                                               52
Vesnický dialekt                                                                                              52
Všeobecné zvyky v Nové Vsi                                                                        52
Náboženské zvyky                                                                                               55
Svátek sv. Anny                                                                                           58
Všeobecně o spolkovém životě                                                                        61
Hudba                                                                                                       62
Dobrovolné hasičstvo                                                                                     64
Blízké i vzdálené výletní cíle                                                                            66
Nová Ves v proměnách času                                                                          71
Období moru                                                                                                71
Mrtví 1. světové války                                                                                   71
Období od roku 1918 do roku 1938                                                             72
Druhá světová válka a její následky v Nové Vsi                                            73
Naše vlast po vyhnání                                                                                     76
Příloha                                                                                                          78



6

Úvod

 Píseň z vlasti

1. Tklivou píseň domova slyším znovu v mateřštině,
 a hluboko vevnitř v lesích zní dále stará opojení.
 Pozdrav Pánbůh, ty moje Sudetská zemi,
 Pozdrav Pánbůh, ty krásný lese,
 kam tak rád jsem se k tobě navracel,
 kde to tak tklivě zní a hlaholí.

2. Tvoje údolí, tvoje vrchy, tvoje krásné lesy zelené
 chtěl bych rád znovu vidět. Až tam, až tam bych chtěl jít.
 Pozdrav Pánbůh, ty moje Sudetská zemi,
 Pozdrav Pánbůh, ty krásný lese,
 kam tak rád jsem se k tobě zpět vracel,
 kde to tak tklivě zní a hlaholí.

3. Bělá, Desná, Opava, Moravice tryskají jasně a stříbřitě čistě,
 Pradědova říše je jejich vlastí; ó, jak by to mohlo být jiné.
 Pozdrav Pánbůh, ty moje Sudetská zemi,
 Pozdrav Pánbůh, ty krásný lese,
 kam tak rád jsem se k tobě navracel,
 kde to tak tklivě zní a hlaholí.

4. Voda je tak čistá a kamenitá, a ten vzduch, který věje tak čistý,
 nikde není tak příjemně, protože lidé jiní jsou.
 Pozdrav Pánbůh, ty moje Sudetská zemi,
 Pozdrav Pánbůh, ty krásný lese,
 kam tak rád jsem se k tobě navracel,
 kde to tak tklivě zní a hlaholí.
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Krátká procházka dějinami Sudet

Méně zcestovalému čtenáři – zvláště z následujících generací – bude zatěžko 
připadat správně zařadit Sudety geograficky, protože (tyto), odhlédneme-li 
od let 1938 až 1945, nebyly označeny v žádné době na mapě Evropy. Proto má 
následující krátký přehled pomoci k lepšímu porozumění.
Už v římské době je znám název „Sudetští Germáni“ (srov. Schwarz, str. 6). 
Pod označením Sudety se rozumí rozlehlé horské území mezi Slezskem a Če-
chami. Později pojem „Sudetská země“ (Sudetenland) označuje území před-
stavující dosud část Čech a Moravy, jakož i Rakouského Slezska. V této oblas-
ti měli před mnoha stoletími osídlit Slované (Češi) úrodné roviny ve vnitro-
zemí, kdežto němečtí osídlenci si vyhradili citelně chudší, zalesněné okrajové 
oblasti. Tak vznikla ve 12. až 13. století uzavřený, čistě německý pás okolo čes-
ky osídleného jádrového území.
V roce 1526 připadly Čechy, Morava a část Slezska Habsburkům (Ferdi-
nand I.). To byl začátek Rakousko – Uherské monarchie, která existovala až 
do roku 1918. Se založením Československé republiky (v roce 1918 byla uza-
vřená německá okrajová území včleněna do nového státu, což mělo později 
pro tam žijící sudetské Němce těžké následky.
S pojmem „Sudetoněmec“ se (oficiálně) poprvé setkáváme v roce 1902  (srov. 
Der neueBrockhaus, str. 1211) a platí pro Němce v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku. Tato etnická skupina byla po Češích (7 milionů obyvatel) dru-
hou největší národnostní skupinou (3?5 milionu) vedle dalších národnostních 
menšin jako Slováků (2,5 milionu), Maďarů, Poláků, Ukrajinců a dalších.
V roce 1838 následoval znovu politický zvrat provedením „anšlusuů Sudet, 
které byly připojeny jako Sudetská župa ke Třetí říši.
Po druhé světové válce připadly Sudety opět Československu. Postupimskou 
dohodou 1945) byl jejich osud s konečnou platností zpečetěn. Vyhnání sudet-
ských Němců začalo…
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Pohled na mapu vlasti
Mapa na protilehlé straně ukazuje výsek naší vlasti, která bývala částí jak se-
verní Moravy, tak Rakouského Slezska, což už není mnohým známo. Zatímco 
např. Nová Ves ještě byla součástí severní Moravy, patřila sousední obec Malá 
Morávka přímo k oné části Slezska, která dříve připadla Rakousku – Uhersku 
a byla označována jako Rakouské Slezsko (dnes česká oblast) – nezaměňovat 
s Pruským Slezskem, které je dnes součástí státního území Polska, resp. NDR.
Ve „Slezském pochodu“ se ještě jednou zdůrazňuje úzká souvislost mezi Slez-
skem a severní Moravou jako dvěma částmi naší sudetoněmecké vlasti:
Tam na severu, kde lemuje zelený svět stříbrný proužek Opavy, vystavěl Pán-
bůh moje milé Slezsko; Pradědovu říši zdravíme hrdou, zemi věrnou a silnou,
jsme zrozeni ze stejného dřeva, jako ty německá až do morku kosti. 
Volní a Němci chceme být, dobrými Slezany chceme zůstat
Pozdravujeme tě, zelené Slezsko!
Volní a Němci chceme být…
Mnozí krajané nemohou dosud pochopit, že tato dříve „až do morku kostí“ 
německá země mluví úplně jinou řečí, které sotva někdo z nás rozumí.
Lidem, kteří v této zemi žili, nedělají výhradně české názvy asi sotva těžkosti, 
aby se v dříve tak důvěrné vlasti vyznali. Pro ty ale, kteří naši vlast znají jen 
z vyprávění, máme k užití malý slovníček jako pomoc při překladu pro orien-
taci v nějaké dnes užívané české cestovní mapě při eventuální návštěvě ČSSR 
a bezprostředního okolí Nové Vsi.

-(Prag / Praha)
-(Brünn / Brno)
-(Olmütz / Olomouc)
-Römerstadt / Rýmařov
-Freudenthal / Bruntál,
-Mähr. Schönberg / Šumperk
-Frewaldau / Jeseník
-Würbenthal / Vrbno pod Pradědem 
-Neudorf / Nová Ves
-Altendorf / Stará Ves
-Karlsdorf / Karlov
-Klein Mohrau / Malá Morávka
-Niedermohrau / Moravice
-Friedlant / Břidličná
-Reschen /Rešov
-Bergstadt /Horní Město
-Ullersdorf / Velké Losiny
-Eulenberg / Sovinec

-Engelsberg / Andělská Hora
-Janowitz / Janovice
-Brandseifen / Žďárský Potok
-Berggeist / Skřítek
-Alfredshütte / Alfredova chata
-Hirschbrunnen / Jelení studánka
-Hohe Heide / Vysoká hole
-Franzens Jagdhaus / Františkova myslivna
-Peterstein / Petrovy kameny
-Schäferei / chata Ovčárna
-Altvater / Praděd
-Schweizerei / Švýcárna
-Roter Berg / Červená hora
-Heidebrünnel / Vřesová studánka
-Karlsbrunn / Karlova Studánka
-Oppafälle / vodopády Bílé Opavy
-Hochschar / Šerák
-Köhlerberg / Uhlířský vrch
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Z této krásné vesnice bylo v roce 1946 vyhnáno přes 400 osob (srov. seznam 
v příloze). Od té doby zemřelo přesně 155 bývalých obyvatel Nové Vsi. Nahra-
dila je nová generace, která má ale sotva vztah k vlasti svých předků. K tomu 
musíme ještě započítat fakt, že vyhnanci jsou rozmístěni po celém spolko-
vém území a mají tak málo možností vyměňovat si vzpomínky na starou vlast. 
Když jsme si v posledních letech opakovaně dali tu námahu a spojili jsme zno-
vu naše dřívější domovy alespoň srazy dřívějších obyvatel Nové Vsi pod vede-
ním krajana Bruno Heidera, zjistili jsme, že mnohé vzpomínky bohužel už sil-
ně vybledly, rovněž mezi staršími.
Předkládaná knížka si bere za cíl něco málo vyprávět o naší bývalé vlasti. 
Z jedné strany má pomoci vyvolat vzpomínky starších Novovesanů, na dru-
hou stranu potomkům alespoň zprostředkovat představu, jak vypadal náš bý-
valý „domov“.

K účelu knížky
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Průvodce po Nové Vsi a okolí

Vznik a vývoj vesnice
Vesnická kronika, kterou vedl po desetiletí nadučitel Zohner, se ve víru vál-
ky ztratila. Nějaké výňatky zůstaly jeho synovi, rektoru Oskaru Zohnerovi, 
a jsou zapsány ve „Fragmentech“ dějin Nové Vsi. Některá místa z těchto zá-
pisků byly výňatky z díla regionálního badatele Prof. Dr. Tutsche a mj. uve-
řejněny v knize „Rýmařov a Rýmařovsko“. Malý popis dějin Nové Vsi se opí-
rá značně o tyto dva zdroje.
Ve „Fragmentech“ stojí psáno, že Nová Ves měla být založena v roce 1600. 
Avšak nevylučuje se, že se na tomto místě v dřívějších stoletích usadili horní-
ci. První osídlenci měli být ze Saska. Stará rodinná jména jako Heider (Hay-
der), Riedel, Weinelt, Hofmann (Hoffmann) a Dittrich (Dietrich) jsou v této 
souvislosti jmenována.
Podle profesora Stowitscheka z Rýmařova (v „Našich místních jménech“) je 
Nová Ves zmiňována asi poprvé v testamentu Andrease Hoffmanna, svobod-
ného pána z Grünbüchelu a Střechova z roku 1616 jako „nově vybudovaná 
vesnice“, která byla nazvána Hoffmannsdorf.
Také v urbářích z let 1658 a 1670 toto místní jméno a v roce 1693 je uvedeno 
jako „Nová Hoffmannova Ves“ („Neu-Hoffmannsdorf“ – srov. TUTSCH (1), 
str. 58 – 59, resp. Fragmente, str. 2). Ačkliv rod Hoffmannů z Grünbüchlu dál 
existoval v ženské linii hraběnky Arnoštky (dcera hraběnky Elisabeth von Di-
etrichstein), ukazuje obecní pečeť ještě v roce 1749 název Hoffmannsdorf, jak 
je z nápisu „Ho FMSDORF GESCHWORENE“ (Fragmente, str. 2) ješ-
tě patrné. S novým rodem hrabat Harrachů přišlo jméno Hoffmann do po-
zadí. Tak je v jedné zprávě o ubytování vojáků z roku 1770 místo označe-
no „Nová Ves nebo Nová Hoffmannova Ves“ („Neudorf oder Neuhoffmann-
sdorf“ – Fragmente, s. 2). Nakonec dostala místní označení Nová Ves.
Z různých pramenů byly sneseny počty obyvatel Nové Vsi a vytvořen následu-
jící obraz jejich demografického vývoje:
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Rok  Počet    Počet     Prameny
  obyvatel  domácností  

1658  153        Bezirkslehrerverein / Fragmente

1667  226        Bezirkslehrerverein / Fragmente

1670  196        Bezirkslehrerverein / Fragmente

1712  246        Tutsch (2)

1804  465        Springer, str.  51 – 52

1880  730   151     Stat. Central – Commision

1910  539        Fragmente, str. 2

1921  495        Fragmente, str. 2

1930  481   120     Fragmente, str. 2

1939  470   133     Tutsch (1), str. 230

1946   463   129     Röscher, Einwohnerliste

Údaje o náboženské příslušnosti obyvatel Nové Vsi jsou jen velmi neúplné. 
O jejich víře se ale dá předpokládat, že v době založení vesnice byla převažu-
jící, i když dokonce nemusela být čistě protestantská, jelikož dříve měli pro-
testanští páni (Edel a Hoffmann) velmi silný vliv na víru svých poddaných, 
kteří se rovněž částečně rekrutovali z protestanských oblastí Saska a Slez-
ska. V této době už také neexistovaly žádné katolické fary na panstvích So-
vinec a Rabštejn – Janovice (důsledek reformace). Teprve s příchodem pro-
tireformace, která se odrazila v císařských nařízeních z roku 1623 (Ferdinand 
II.), 1654 (Ferdinand III.) a 1667 (Leopold I.), se vliv protestantských majite-
lů panství vytratil. Byli posláni buď do exilu, např. Wolfgang Hoffmann, nebo 
je pod nátlakem přiměli k přestupu, neboť jim hrozilo vyvlastnění. To se vzta-
hovalo taky na Wolfganga Friedricha Hoffmanna, který se jeden rok po naří-
zení Ferdinanda III. musel stát katolíkem.
Katolickou většinu v roce 1667 udává přesný počet při 226 obyvatelích Nové 
Vsi, kdy v obci bylo 65 katolíků oproti 57 evangelíkům a dalším 104 bez vy-
znání („tak ještě nic“ uvádějí  Fragmente, str. 2). Od 1. 9. 1667 do 1. 9. 1668 
přijalo dalších 67 osob ve vesnici katolickou víru (Moravský zemský archiv).
Poslední protestant byl v roce 1920 Peter Knapp (č. 20) v nyní čistě katolické 
Nové Vsi.
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Výtah z jedné staré kroniky panství Rabštejn – Janovice (a. a. O, str. 149) doklá-
dá dlouhou tradici dědičných rychtářů v Nové Vsi:
- První rychtář se jmenoval Valentin (zemř. 15. 12. 1642 v 60 letech)
- 1667 byl dědičným rychtářem Kaspar Hayder (nar. 1620). Byl uváděn 
 rýmařovskou farností ještě jako protestant.
- 1698 následoval jeho syn Johann Hayder (nar. 1652).
- 1739 byl dědičných rychtářem Ignaz Züllich (nar. 1710).
- Poslední v řadě dědičných rychtářů byl Richard König.

Poloha Nové Vsi
Přesná poloha nové Vsi se udává 49 stupňů 49, 5 minut severní šířky a 34 stup-
ňů 56, 5 minut východní délky (srov. Bezirkslehrerverein)
Nová Ves ležela na dosah Jeseníků a patřila knejvýše položeným vesnicím Mo-
ravy. Nápadný byl zvlášť velký výškový rozdíl, který představoval mezi prvním 
domem (dědičná rychta) a posledním (hostinec Dittrich, 827 m) diferenci přes 
100 metrů. Z toho důvodu vedla silnice (dokončena v roce 1902) lemovaná je-
řabinami v mnohých serpentinách vesnicí vzhůru; nahoře pak přecházela 
do lesní silnice (do Staré Vsi a Karlova). Místo obepíná věnec hor: Dittersberg 
(827 m), Schacht (932 m), Soukenná (1023 m) Schotterstein (824 m), Stein-
berg (852 m) Bräunelstein (790 m) a Oberstein (727 m).
Vesnický potok pramenil pod číslem 17 v tzv. „Wetterloch“ (srov. Jména tratí). 
Druhý větší pramen pocházel z louky pod Franzem Olbrichem (č. 33). Oba se 
slévaly na Ochsenwiese (u č. 8) a tekly směrem na Moravici.
Katastr obce měl velikost 394 ha. Podle soupisu Okresního učitelského spolku 
(editoři), zaneseného do okresní vlastivědy z roku 1885 se dělí označená plo-
cha na

- 661 jiter zdanitelné půdy (Kl. 1427),
- 3 jitra neproduktivní půdy (Kl. 293),
- 4 jitra stavebních a nádvorních prostor,
- 14 jiter zvlášť od daní osvobozené půdy (Kl. 34),
dohromady 682 jiter, tj. celkové plochy půdy (Kl. 1583).
Po převodu dává těchto 682 jiter zhruba 394 ha (1 jitro odpovídá 0, 577 ha).
Ve třicátých letech čítala vesnice přesně 100 domů (srov. Situační plán).
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Domovní čísla – seznam
Následující rodiny bydlely v roce 1945 ve sto domech Nové Vsi (utečenci, kteří 
nepocházeli z vesnice a přechodně v Nové Vsi bydleli, nejsou uvedeni):
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Názvy lokalit kolem Nové Vsi
Novoveský prostor vykazuje celou řadu místních názvů (jmen lokalit), z nichž 
uvádíme především ty nejznámější.
Východním směrem se nacházely „Mohrauer Pösch“ („Moravické křoviny“). 
Oblast mezi Moravicí a Novou Vsí se nazývala „Mohrisch“/“Moravická“/.
Z Nové Vsi vytékající potok byl nazýván „Zigeunerwasser“ („Cikánský po-
tok“), pojmenovaný podle cikánů, kteří tam občas tábořili. Plocha, nacháze-
jící se v jižní části, později přeměněná /vyklučená/ na zemědělskou půdu, se 
za nás jmenovala „die Steck“. Kdysi byla rozdělena mezi sedláky a název mohl 
pocházet od pařezů (Stöcken), které tam musely být po vykácení lesa vyhra-
bány (jako „Steckmachen“ – „dobývání pařezů“ ). Přes „Steck“ tekl „Seifen-
bach“ („Mýdlový potok“). V blízkosti ležel „Krappeshübel“. Bohužel již ni-
kdo neví, co slovo „Krappes“ mohlo v dřívějších dobách znamenat. Naproti 
tomu, podle starých pramenů z roku 1666, název „Bräunelstein“ („Hnědá ská-
la“) označoval skupinu skal „inda brainlich sten“, jejichž hnědavé zabarvení 
svědčilo 
o přítomnosti hnědelu v místních železitých horninách. Na kopci „Bräunel-
stein“ se nacházela také jeskyně, ve které nějaký čas žil poustevník jménem 
Zerhau.
Hostinec na Bräunelsteinu, vlastník Franz Franz.

Něco více jižněji bylo území, které se nazývalo „Hoppmuszerla“/“Telecí 
skok“/. Nepatřilo už vůbec k novoveskému katastru, ale přesto tudy muse-
li všichni lidé cestou do Rýmařova projít. Slovo „Muszerla“ pochází z „Kälb-
chen“ („telátko“) a „hopp“ znamená „spring“ („skoč!“) – možná na tomto 
místě nechal pasáček skákat telátka po kamenech, které se tam nacházely. 
Z Bräunelsteinu k „Hofsträuchen“/ “Panským lesíkům“/ na cestě do Růžové 
vedla „Kohlweg“ („Uhelná či Uhlířská cesta“).
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Lze totiž předpokládat, že v dřívějších dobách – jako všude – bylo i na Bräu-
nelsteinu  páleno dřevěné uhlí a po „Kohlweg“ bylo převáženo. V polích před 
ním probíhala hranice mezi katastry Nová Ves a Janušov. 
„Hofsträuch“/“Panský lesík“/, pojmenovaný po Janovickém panském dvo-
ru,  se nacházel na nejvyšším místě mezi novoveskou hájovnou a obcí Růžo-
vá /“Rosendorf“/, která dnes již neexistuje. Cesta odtud k hájovně, míjela  
„Schusterstein“/“Ševcovský kámen“/. O tomto pojmenování nemáme žádné 
informace. Nedaleko odtud stával „Waterbaam“ („Wetterbaum“- ukazatel po-
časí ). Byl to asi 15 metrů vysoký stožár s velkým, červeno-bíle pruhovaným 
košem. Tento signální koš mohl být pomocí lanového navijáku vytažen naho-
ru nebo spouštěn dolů a ohlašoval tak sedlákům předpověď počasí.  Byl vidět 
zdaleka a vzbuzoval pozornost i v okolních místech, přestože často neukazo-
val správně. Odpovědnost za správné nastavení koše měli tehdejší hajní, ale 
také starý Peter Olbrich (č. 24). Odkud ovšem v hájovně měli informace o po-
časí, nebylo známo. Existoval totiž pouze soukromý telefon z lesní sprá-
vy v Karlově na hájovnu v Nové Vsi, taktéž z lesní správy ve Staré Vsi na Al-
fredovu chatu. Začátkem třicátých let pak přibylo spojení na lesního dozorce 
Dittricha (č. 69). Lesník Löffler pravděpodobně mohl už v roce 1923 přebírat 
zprávy o počasí z rádia (přijímače na baterie).
Následující lokality se nalézají v lese nad vesnicí, jak je patrné z náčrtu míst-
ních jmen. Vlevo vedle hájenky byla bývalá lesní školka, o něco dál „For-
sthausschlag“. Nad domem Josefa Endera (č. 23) návštěvník narazil na „Hut-
tichstein“ („huťový kámen“). Slovo „Huttich“ pochází z „Hütten“, takže se 
můžeme domnívat, že u tohoto kamene bývala místo lesa pastvina. Nedaleko 
„Huttichsteinu“ byl „Pulverhäuschen“ („domek s prachem“). Toto podzem-
ní uložiště pocházelo z doby výstavby silnice (1899 – 1902). Protože stezka 
již velmi zarostla, došel na toto místo snad jenom náhodný hledač hub. Ještě 
dál západněji ležely „Schottersteine“ a „Waldwiesen“ („lesní louky“). Severo-
západním směrem od vesnice následovala lesní silnice, po které se přišlo 
na „Hääl“„. „Hää“ znamená Heu (seno) a váže se na tamtudy svážené krmení 
pro zvěř. Za ní ležící oblast byla nazývána „Pflanzschule“ (lesní školka).  Něco 
takového tam bylo, ale už zůstalo jenom jméno lokality. Poněkud níže na kři-
žovatce začínala silnice „Reitplane“ . Jméno získala od jezdců, kteří na tom-
to místě za války cvičili (plane znamená vlastně plocha, pláň). Není ale vylou-
čen i jiný význam, podle kterého se vychází ze slova „Reihplane“, kdy jméno 
by mohlo být z dlouhých řad metrových dřev, které se tam na jaře nahromadi-
ly. Podél okrajů silnice  rostly až k uhelným milířům u „Silberwasser“ („stříbr-
ná voda“či „potok“) smrže.
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Lesní cesta před „Reihplanen“ s pohledem na Soukennou 
a Bremsberg

Severozápadně od „Reihplane“ se rozkládá Soukenná („Tuchlahn“; Lahn – 
Lehne, tj. svah, úbočí). Z dálky tento svah vypadal jako rozvinuté sukno, pře-
rušené „Tuchsteinem“ („soukennou skálou“). Vedlejší příkré úbočí se jmeno-
valo „Bremsberg“/Brzda/. Dříví bylo odsud sváženo lesní dráhou. Dále sever-
něji byl „Loshieb“ (Losschlag = seč, paseka). Po pravé ruce se nacházely tzv. 
„Schachte“, česky šachty, ačkoli se jednalo o šachtu jednu, jménem Gabe-Got-
tes-Schacht (důl Boží dar), někdy zvaný Bleischacht (olověný důl); nikde ne-
existují odkazy na nějaké další šachty. Na „Schachten“ (dolech – šachtách) 
bylo možné najít červený náprstník a diviznu, jinak v lese rostly převážně vou-
saté zvonky, skvrnité vstavače a modré polní květiny. Některým zimním spor-
tovcům se stal okraj dolu osudným, neboť si tam často zlomili lyžařské hole. 
Při bouřkách nebylo dobré se zdržovat v jeho okolí, protože rudná hornina 
přitahovala zvláště blesky.
Nedaleko odtud se tyčila „Lichtensteinfelsen“/skála nesoucí knížecí jméno/. 
Odtud dále nahoru se došlo na „Kagelplan“/kuželna/. Dále cesta pokračova-
la stoupáním k Alfrédově chatě
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Fritzi Ludwig na Šachtách při donášce zimního krmiva.

„Alfredshüttensteig“ a k „Lager“ (tábor – patrně z doby třicetileté války).  
Na tomto místě je nutné krátce připomenout obě spojovací cesty do Karlo-
va, vrch zvaný „Pochhübel“ a „Trögla“/Žleb/, jakož i  „Dämme“/Temná/ na-
proti Malému Kotli a dále „Weißen Felsen“ (Bílé kameny). Oblast před Lage-
rem ve směru na Novou Ves se jmenovala „Ulm“. Pravděpodobně se to vzta-
hovalo na nějaký tam rostoucí jilm. O něco výš byl na jednom ze stromů umís-
těn svatý obrázek připomínající nehodu se sáněmi při stahování dřeva. Kou-
sek před tím se rozkládalo nové horní dílo. V zatáčce za křižovatkou silnic na-
razíme na „Steinle“ (skalka), naproti ležel „Koppes“ (Horská skupina). Pod 
„Koppes“ byl velký díl lesa ohrazen plotem. Měla to být „Probfläche“ to je vý-
zkumná neboli zkušební plocha. Není však známo, co se tam zkoušelo. Pod-
le dohadů se říká, že se tam možná experimentovalo s půdou, protože zrov-
na tam a nikde jinde nerostlo tolik křemenáčů. V blízkosti se nacházejí-
cí „Pulverhäusle“ (prašný domek, prachárna) byl už zcela rozpadlý; pat-
řil dříve ke starému dolu na olovo. Od tohoto „prašného domku“ si novo-
veští rádi odnášeli „Federweiss“ (jemný kamencový prášek) k leštění taneč-
ních podlah a hracích karet. Skoro paralelně ke starým štolám probíhala dru-
há těžební štola, která byla v provozu ještě ve dvacátých letech. Přilehlý les 
byl znám jako „Wäschsträucher“, a tam byla oblast „Goldwäsche“ (srovnej ka-
pitolu o hornictví). Novoveská pole lemoval okraj lesa – takzvaný „Oawand“ 
(Anwand – přilehlá stěna ,obr.č.5). Podél ní se došlo na velmi bažinaté místo, 
zvané „Kalten Sumpf“ (studená bažina či močál).
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Pohled na „Oawand“ (s Fredem Kargerem).

Vnější hranici novoveských polí tvořil „Mühlwasser“ („Mlýnský potok“).  Vy-
tékal ze starých štol a pokračoval pod „Mühlbrückla“/“Mlýnská lávka“/ po-
dél  „Hüttensteig“ – „Hutnické stezky“ k „Sauermühle“ („Sauerovu mlýnu“), 
jehož jméno jako označení místa se zachovalo i po jeho požáru. Potok  pak 
dále směřoval na „Faule Brücke“. „Notterflüßla“ (Natterflüßein – Hadí po-
tok) protékal starými i novými úseky lesa, který býval po částech mýcen a roz-
dělován mezi sedláky, jako díly zvané „Haastöck“. Od Hau-stücke  přes výbě-
žek Dittersbergu ( Jánský kopec = Novoveský vrch) zvaný „Triebberg“, podle 
vyhánění dobytka na pastvu, vedla cesta zpět do Nové Vsi. 
Uvnitř obce bylo jen málo místních názvů tratí, které byly považovány za vše-
obecně známé. „Bleiche“ („bělidla“) za tírnou lnu měla své jméno podle tam 
rozprostřeného lnu.“Krautrandem“ („bylinkový okraj“) tak nazývali obyvate-
lé dolní část obce, prostor mezi Klanerovým hospodářstvím a vesnickou ces-
tou. Jako „Alb“ byl označován příkrý svah nad domovním číslem osm. Zkrat-
ka cesty podél potoka vedle domovního čísla 38 se nazývala „Siebensprün-
ge“(„sedm skoků“), protože tolik bylo asi potřebných skoků k jejímu překo-
nání. Plocha okolo požární nádrže se nazývala „Ochsenwiese“(„Volská lou-
ka“). Druhá se nalézala nahoře u staré školy (č. 38). Tyto obecní pozemky 
byly předány do užívání tehdejšímu „Gemeindestierhalterovi“ („držiteli obec-
ního býka“). „Schneiderhübel“ („Krejčovský pahorek“) není už mladší ge-
neraci znám; bydlel tam kolem roku 1860 nějaký krejčí (v Grögrově domě č. 
78). „Waterlouch“ (Wetterloch) na louce pod Giselou Heinzovou (č. 17) byl 
pramen, který zásoboval vodou vesnický potok. Podle pověsti vznikl úderem 
blesku do stromu a nevyschnul ani v dlouhých suchých obdobích. Dříve se vy-
právělo dětem,  že novorozence vytáhla porodní bába z této studánky -Wetter-
lochu. Podél tohoto potůčku proměňovala příroda mnohokrát svůj šat: 
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Na jaře dominovala žluť blatouchů a petrklíčů, v květnu převažovala na louce 
u potoka modř pomněnek a v létě to byla pestrá paleta, neboť tam rostly kop-
retiny, hvozdíky, hlaváček, kohoutek luční, řeřišnice luční, kakosty a kulík po-
toční, abychom jen některé jmenovali. Tato svěží květinová nádhera se mohla 
v naší vlasti najít v různých variacích skoro všude. 
Úsek silnice podél vyhořelého Pruského domu ve směru ke Kargerovu domu 
býval nazýván „Trieb“/podle vyhánění dobytka na pastvu/.  Pojem „Kreu-
zweg“/ „křížová cesta“/ znali jen nejstarší obyvatelé Nové Vsi. Tato cesta ved-
la, dříve než byla vybudována silnice přes vesnici, kolem kříže u Dittrichova 
domu (č. 19) a mezi domy č. 20, č. 24 a č. 23 k lesu.
 Vedle všeobecně užívaných místních názvů lokalit, existovala ještě celá řada 
označení, která měla význam jen pro tehdejší majitele nebo usedlíky, tak např. 
„Hoferb“, „Kimmelstück“/Kimmelův pozemek“/, „Schneiderwiese“(„Krejčí-
ho louka“/, „Schulwiese“(„Školní louka“/, „Kuhweg“/“Kravská stezka“/ atd. 
(Další místní jména uvádíme v Dodatcích v této publikaci).
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Zařízení, které vytvářely obraz 
vesnice
Domy a jejich typické atributy
Nabílené domy, z větší části vybudované v podobném stylu, vytvářely přátel-
ský vzhled vesnice. Mnohé z nich měly na přední nebo zadní straně dřevěné 
přístavby, „Lääb (Laube¨). Malým přístavkům u vchodových dveří se říka-
lo „Vorhäusle“. Tvořily účinnou ochranu před zimou v často drsných zimách, 
což zvláště pro mnohé v zadní části domu umístěné stáje bylo nutné, neboť 
i domkáři si drželi zvířectvo: kozy, prasata, slepice, králíky a někteří dokon-
ce krávu. Lääb byl zpravidla požíván jako odkládací místnost, ale také se tam 
nacházela toaleta.

Volné plochy se ještě před začátkem zimy vybavovaly tzv. „Gredln“ ze zele-
ných rohoží, které se pak navrstvily do oken, aby chránily před zimou. Znali 
jsme jen dvojitá okna, v nichž byla meziprostora vycpána přes zimu okeními-
polstryz dřevité vlny, mechem aj., aby byly přirozeně dobře izolovány.
Střechy musely vydržet dlouhotrvající zátěž sněhu. Dvojitá vrstva šindelů ob-
starávala, aby ani v těch největších sněhových vánicích nebylo poškozeno pod 
střechou uložené seno. Dřevěné šindele si vyráběli většinou sami. Na někte-
rých střechách se přibíjely na šindelový podklad ještě vrstvy břidlice nebo 
eternitu.
Vevnitř se nacházely pohodlné dvě obytné místnosti: jedna velká místnost 
s ložnicí, jakož i samostatná jizba (např. pro prarodiče). Místnosti byly celo-
ročně vybíleny a opatřeny barevným okrajem („Randfurm“). 

Vlevo příklad malé předsíně (Partsch Ferdinand).
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U zdí stály často tzv. „Kanapees“, otevírací lavice na sezení, které mohly slou-
žit jako místo ke spaní; to bylo zvláště praktické pro na děti bohaté rodiny.
Zděná a dřevem zateplená kachlová kamna vydávala příjemné teplo. Používa-
né palivo bylo buďto v Lääb nebo umístěno ve zvláštním přístřešku (Schup-
pen).

S takovou hromadou dřeva jako spotřeboval Franz Ender (27) 
v zimě nezmrzl.

Ke každému domu patřila zahrádka, kde rostly květiny a zelenina; taktéž 
louka, resp. zatravněná zahrada s ovocnými stromy (hlavně třešně a  švest-
ky).

Alois Reinelt a jeho žena na louce před jejich domem.
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Ve vesnici neexistovalo žádné jednotné zaopatření vodou. Vedl-li potů-
ček kolem domu nabírali lidé vodu do velkých nádob. Ostatní měli vodní 
pumpy nebo si donášeli vodu z vahadlových studní. Studny byly postup-
ně zavírány a nahrazeny pumpami (mimo Siegela z č. 71).
Na potocích byly vybudovány budky, které sloužily k držení mléka a más-
la v chladu. Sedláci z dolní části vesnice vlastnili už ve dvacátých letech vlast-
ní vodovod. Už před všeobecným připojením proudu (1934) měl sedlák Sed-
latschek (č. 49) k dispozici vlastní proud, který získával z turbíny pracující 
ve vodní elektrárně (z přehrazeného rybníka) a tírna lnu jakož i dílem dědičná 
rychta se přinejmenším po hodinách zásobila proudem. Mimoto vlastnil malý 
generátor Josef Hofmann (č. 12). Když byla v roce 1933 zřízena meziměstská 
síť, zavládly ve vesnici mnohé nesouhlasné názory. Obávali se pravděpodobně 
silného finančního zatížení. Avšak starosta Partsch přesto prosadil v roce 1934 
tento návrh, protože by sám ztratil obdrženou státní subvenci.

Petrolejové lampy jako např. v tomto útulném rohu už dosloužily 
(hostinec Dittrich).
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Škola a vyučování
Když byl v roce 1774 v rámci školních reforem za Marie Terezie vydán „Vše-
obecný školní řád pro Rakousko“, vznikla přímo v Nové Vsi škola.  Od roku 
1770 byla prokazatelně umístěna v domě č. 58 (Franz Heinz). V roce 1812 vy-
budovala obec vlastní dřevěnou školu (č. 38) s obytnou částí a učebnou, kde 
působil v letech 1812 až 1826 učitel Pitschmann. Protože taky tento dům záhy 
nabízel příliš málo místa, vznikla v roce 1840 větší, zděná stavba, která až 
do vyhnání sloužila jako škola. Vedle velké učebny se v ní také nacházel uči-
telský byt.

Vlevo v roce 1840 
vybudovaná škola.

Na novoveské škole vyučovali následující učitelé:
Zhruba od 1875 až 1882 Josef Schmied z Kravařska (Kuhländchen – oblast 
Fulnecka a Novojicka, kdysi panství pánů z Kravař – pozn. překladatele),
potom do r. 1910 Ferdinand Zohner st.,
od r. 1910 do 1917 učitel Essler a Ella Winter,
od r. 1917 do 1942 Ferdinand Zohner ml. (nadučitel).
Jako druhý učitel působili:
od 1919/20 do 1923 Johann  Mildner,
od 1923 do 1927 Rudolf  Hadwiger,
od 1927 do 1942 Johann  Hausotter,
od 1942 do 1945 Gerti Heinz,
od 1942 Johann  Hausotter  jako nad učitel.
Jako učitelky ručních prací byly jmenovány:
do 1927 Emma Malesch,
od 1927 do 1940 Erna Geisler,
od 1940 do 1945 Kamilla Irmler.
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V roce 1885 byla navštěvována jednotřídní škola 82 chlapci a 59 dívkami (viz 
Bezirkslehrerverein).  Po první světové válce se konalo vyučování dvojtřídní, 
tzn.,  že se učilov jedné třídě jak dopoledne, tak i odpoledne. Čtvrtý až osmý 
ročník měl zpravidla vyučování od sedmi do dvanácti hodin s nadučitelem, 
první až třetí ročník měl vyučování od půl jedné do půl páté s druhým učite-
lem. Z učitelů se těšil zvláště nadučitel Zohner velké oblibě u obyvatel vesni-
ce, protože jim byl k dispozici ve všech osobních záležitostech radou i činem.
Učitelům také náležela správa obecní knihovny, která byla zřízena ve škole. 
V roce 1885 čítala 147 svazků (viz Bezirkslehrerverein).
Školní slavnosti byly pořádány na velkých loukách v místech zvaných němec-
ky „Die Steck“, předtím na Försterově louce.
Pro mnohé vesnické děti představovala národní škola v místě jedinou mož-
nost vzdělání. Návštěva dále pokračující, ale mimo obec existující školy byla 
možná naproti tomu pouze za velkých finančních a osobních obětí.. Chodi-
lo sem jen málo dětí na měšťanskou školu, případně na reálku jakož i některé 
děti sedláků zemědělskou školu (tzv. zimní školu).
Tak se u mnohých nemohl rozvinout odpovídajícím způsobem talent. S vyso-
kou pravděpodobností toto byl zásadní důvod pro mnohé rodiny na přelomu 
století, proč se stěhovaly do měst (Vídeň, Bohumín, Opava aj.; taky do USA). 
Mezi potomky těchto rodin se najdou prokazatelně početné vysoce postave-
né osobnosti, mezi nimi lékaři, profesoři, doktoři věd, monsignoři a další, kte-
ří kdyby zůstali ve vsi při tamější omezených vzdělávacích možnostech, by se 
jimi určitě nestaly.
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Horní obrázek:
Heider Anni
Klanner Anni
Heinz Olga
Partsch Berta
Nadučitel Zohner
Gröger Mena
Olbrich Herti
Heinz Christl
Bannert Hermi
Tau Anna
Knapp Liesl
Heinz Paula
Ender Hilda
Knapp Elli
Zoth Anna
Riedel Marie
Riedel Hedwig

Dolní obrázek:
Karger Rudi
Ludwig Alois
Ludwig Josef
Nadučitel Zohner
Heinz Franz
Zoth Poldl
Heider Richard
König Rudolf
König Johann
Sponer Alois
Heider Ferdl
Knapp Franz
Richter Heinrich
Reinelt Walter
Smeiser Adolf
Jilg Adolf
Klaner Josl
Karger Heinrich
Nieratschker J.
Riedel Franz
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Učitel Hausotter se svými žáky:

první řada (nahoře): Riedel Rudi, 
Gröger Josef, Knapp Ewald, Haas 
Alois, Olbrich Oskar, Richter 
Anna.

druhá řada: Neugebauer Gretl, 
Köhler Anni, Karger Frieda, 
Nieratschker Hedwig, Sponner 
Anna, Schrott Anni, König 
(Bräunelstein).

třetí řada: Ender Hubert, Jilg Rudi, 
Heinz Rudi, Lichtblau Friedl, He-
ider Hermann, Dittrich Christl, 
Knapp Olga, Ender Josef.
čtvrtá řada: Springer Adolf, Heinz 

Oskar, Partsch Hedwig, Dittrich 
Willi, Riedel Christl, Zoth Otti, 
Riedel Helga.

Cvičiště u školy.
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Kostel a církevní život
Obec Nová Ves patřila církevně k rýmařovské faře. Odtud také přicházeli uči-
telé náboženství do vyučování vesnické školy jakož i k zaopatřením a podob-
ně. Po roce 1873, kdy byl založen novoveský hřbitov, prováděli rýmařovští du-
chovní také zdejší pohřby. Od zhruba roku 1900 až do roku 1926 to byli pá-
nové: Peter, Böhm, Kostrusky, Dosedla, Absolon, Franz Müller a Karl Zink.
Oproti tomu se museli vesničané odebírat při odpovídajících příležitostech 
jako byly křtiny, první přijímání, svatby apod.  do Rýmařova, což bývalo 
zvláště v zimě při metr vysokém sněhu (přirozeně pro obě strany) velmi obtíž-
né, sem tam také nebezpečné. Proto také není zvláštní, když o nedělních bo-
hoslužbách raději namísto farního kostela v Rýmařově navštěvovali sousední 
farnosti ve Staré Vsi a v Dolní Moravici. Pobožnosti se konaly i v malé kapli 
vedle školy.
V roce 1921 se rozhodli obyvatelé Nové Vsi ke stavbě vlastního malého koste-
la. Tento návrh se ale mohl uskutečnit jen díky tomu, že všechny rodiny účin-
ně spolupomáhaly peněžními dary, vlastní prací při stavění, při shánění sta-
vebního materiálu (od sedláků) atd. Potřebné stavební dříví poskytl hrabě 
František Harrach. Stavebníkem byl představený Rudolf  Partsch (č. 53), kte-
rý pověřil provedením stavebního mistra Plachta z Rýmařova.

Kostel v Nové Vsi 
vybudovaný v letech 
1921 až 1922.

Vnitřní zařízení tohoto novogotického kostela bylo velmi skromné. První ol-
tář pocházel z kostela v Albrechticích u Rýmařova, byl ale později nahrazen 
vyřezávaným, který zaplatil představený Partsch.
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Jako oltářní obraz sloužil nejprve obraz Matky Anny z malé kaple, až do té 
doby, kdy se nechal namalovat nový v Mariahilfu (od neznámého umělce);  
starý obraz pak nalezl místo na postranní stěně. V oltářních nikách se nachá-
zejí sochy sv. Antonína a sv. Barbory; mimo ně na obou stranách oltáře „Srdce 
Ježíšovo“ a „Srdce Mariino“. Vnitřek je vyzdoben jednoduchými nástěnnými 
malbami. Tak vznikly naznačované, namalované sloupy okolo, jakož i hvězdné 
nebe nad prostorem oltáře s nápisem „Sláva na výsostech Bohu…“. Postranní 
lavice patřili sedlákům Königovi, Partschovi, Riedelovi a Klanerovi, protože 
tito měli velký podíl na vystavění kostela. Na galerii stálo harmonium, na kte-
ré dlouhá léta hrával nadučitel Zohner. Obraz sv. Hedviky pod galerií pochá-
zel od Rudolfa Partsche. Rovněž finančně podpořena (od pěveckého spolku) 
byla čestná tabule padlých v první světové válce vlevo od oltáře. Do zvonice 
nového kostela byly instalovány školní zvony a umíráček z kaple, který před-
tím visel v dole. Do železné hlavice věže byly umístěny důležité dokumenty 
z tehdejších událostí ve vesnici.
Vysvěcení pamětního kostela na počest sv. Matky Anny provedl 27. srpna 1922 
děkan rýmařovský, Karl Paleta. Slavnostní kázání držel Pater Emeran z Brun-
tálu (Německý řád). Mezi čestnými hosty se nacházeli také hrabě František 
Harrach a jeho dvě dcery. Hrabě přispěl vedle materiální pomoci také finanč-
ní podporou a při příležitosti vysvěcení zaplatil krásnou monstranci. Jeho vel-
kou přízeň k Novoveským (zvláště k bývalým kamarádům z první světové vál-
ky) vyjádřil tehdy rovněž  ve své slavnostní řeči.

Oltář na snímku z roku 1974.
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Tento velký den pro Novou Ves skončil zahradním koncertem v Dittrichově 
hostinci.
Po čtyřech letech (1926) následovalo začlenění do farnosti Dolní Moravice. 
Církevní aspekt se tak velmi zjednodušil. Moravičtí faráři se jmenovali Anton 
Kropatsch, Bruno Esch a Alfons Dedek.

Předání farnosti v roce 1926. Farář Kropatsch (vlevo), představený Rudolf 
Partsch (uprostřed) a církevní rada Hofmann z Rýmařova (vpravo).

Za faráře Kropatsche (1926 – 1932) se první přijímání slavilo v moravickém 
kostele. Děti z Nové Vsi se mohly potom těšit na dobrou snídani na tamější 
faře. Jeho nástupce, farář Esch (1932 – 1934), zavedl první přijímání v Nové 
Vsi. Celá vesnice se podílela na oslavách.  Tak obroubily děti z posledního 
prvního přijímání obrovskými girlandami skupinu nových prvních přijíma-
ných. Za zvuků hudební kapely je vedl farář ze školy do kostela. Každé z dětí 
mělo také tzv. Kommunionpaten (kmotra prvního přijímání), který stál vedle 
něj. Po bohoslužbě se vydal průvod do Dittrichova hostince, kde si děti moh-
ly sednout u prostřeného stolu a dostaly zdarma kávu a koláč.
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Od roku 1934 až po vyhoštění byl farářem Dedek. Za něj obdržel novoveský 
kostel sv. Anny (z darovaných peněz) krásnou křížovou cestu. Pouze každou 
třetí neděli se konaly pravidelně v Nové Vsi bohoslužby. Kostelnictví obstará-
vali Schmeiser Adolf (č. 77) a poté Heider Alois (č. 11). Na zvon „Ave“ vyzvá-
něla Marie, případně Franz Lichtblau (č. 9) a Marie Schmeiserová, a to třikrát 
denně k „Andělu Páně“ (Angelus Domini).  Až do vyhnání starala se a zdobi-
la kostelíček Agnes Christ (č. 94)
Stará, už dlouho zchátralá bývalá kaplička se rozpadla a po odstranění se je-
jím svědkem stal pouze velký kříž u Lichtblauových.

Hřbitov
Dříve než dostala Nová Ves vlastní hřbitov (1873), pochovávali se zemřelí 
v Rýmařově. Výjimku tvořili mrtví z doby moru (1711 – 1714), kteří museli být 
zahrabáni kvůli nebezpečí nákazy přímo u morových domů. Při pozdějších 
vykopávkách u domu č. 7 bylo nalezeno šest volně pohřbených koster, které 
pocházely z této doby. Rovněž se měl podle jedné tradované výpovědi nalez-
nout za Hofmannovým výměnkem (č. 14) ještě jeden hrob, ve kterém nalezl 
svůj klid nějaký kněz, který měl být poslední obětí moru. Ačkoliv přesná po-
loha hrobu už není dlouho známa, připomínají na to četné narcisy v této části 
travnaté zahrady, že dříve někdo hrob osadil a musel udržovat.
Nový hřbitov, ležící na jižním svahu Ditterova kopce, byl obehnán kamennou 
zdí, která byla přemístěna ve třicátých letech na jedné straně kvůli rozšíření 
hřbitova o nějaký metr. Na dolní straně se nacházela velká, ze železa kovaná 
brána, uprostřed krásný mramorový kříž darovaný Riedelem (č. 3) a v zadním 
pravém rohu hřbitova malá kostnice. Mimo nástrojů hrobníka zde byly také 
máry. Konalo se tady také dvakrát ohledání mrtvoly.
Hroby zdobily jednoduché dřevěné a železné kříže, ale také nákladné mramo-
rové pomníky.
Při pohřbech zpíval osmičlenný sbor z Nové Vsi (čtyři dámy a čtyři páni) 
a latinské texty za vedení nadučitele Zohnera.
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Hospodářská odvětví

Sedláci a jejich zemědělství
Ze sta domů v Nové Vsi byla zhruba polovina v selském držení (dvůr i vý-
měnek). Z nich 23 bylo tak orientováno, že začínaly od k domu patřícím 
polí a sahaly v jednom pruhu až k hranicím. Kvůli tomu měl každý hospodář 
svojí vlastní vozovou cestu,  což představovalo velkou výhodu (výjimku tvoři-
ly vzdáleněji ležící „Steck“ a „Haastöck“).

V Ditterově kopci měli svůj dvůr ná-
sledující sedláci:
Nieratschker Josef (č. 19)
Schrott Franz (č. 18)
Gröger Franz (č. 16)
Weinelt Franz (č. 15)
Hofmann Josef (č. 12)
Heider Alois (č. 11)
Olbrich Karl (č. 8)
Zoth Adolf (č. 7)
Riedel Alois (č. 6)
Knefel Alfred (č. 5)
Schober Alois (č. 4)
Riedel Adolf (č. 3)
König Richard (č. 1)

Na druhé straně cesty přes vesnici 
v Kamenném kopci byly usedlosti od:
Alraum Robert ml. (č. 29)
Alraum Robert st. (č. 30)
Partsch Josef (č. 31)
Olbrich / Nitsch (č. 33)
Partsch Franz (č. 35)
Schober Gustav (č. 39)
Krist Edi (č. 40)
Klaner Arthur (č. 42)
Partsch Rudolf (č. 53)
Sedlatschek / Baier (č. 49)
Od Bräunelsteinu pochazí ještě 24. 
sedlák, Franz Franz (č. 51).
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K Sedlatschekovu statku patřil také pstruhový a kapří rybník. V pozadí 
je vidět selská stavení a rovněž pole vedoucí od statků (pásy pozemků – 
němStreifenfluren, pozn. překl.); jsou to domovní čísla 1, 3, 4, (5), 6, 7, 8 
(zprava). K mnohým selským usedlostem patřil také výměnek, který ale ne 
vždy stával u hospodářských budov. Tam obvykle žili rodiče sedláka, nebo 
byl pronajímán. Mimoto existovalo ve vesnici šest malorolnických provo-
zoven, jejichž majitelé vedle toho vykonávali jiné povolání. Takto se živili: 
Partsch Gustav (č.  75 / švec); Zoth Alois (č. 28 / tovární dělník); Ender Franz 
(č. 27 /  lesní dělník a později dozorce); Reinelt Adolf (č. 20 / tovární dělník) 
a Ender Josef (č. 23 / lesní dělník).
Sedláci věděli jak i v tak kamenité půdě této nadmořské výšky (zhruba 800 m. 
n. m.) dosahovat výnosy. První prací v předjaří bylo odstraňování mnohých 
kamenů z polí. Byly vršeny na okrajích polí a tvořily tak přirozené hranice 
mezi dvěma majetky. Tyto tzv. „kamenné hřbety“ zvyšovaly po obvodu stále 
víc pole (např. „Schrottenova zeď“) a byly pokryty bujným porostem, borův-
kami a jahodami. V někdy až ke dvěma metrům vysokých valech se ovšem zdr-
žovaly také zmije. Vysazeny byly vedle lnu také ještě zimní žito, letní žito, ječ-
men, oves, brambory a řepa; v dolní části vesnice i pšenice. Mnozí pokročilej-
ší sedláci zaváděli během let moderní stroje, např. kombajny, žací stroje na kr-
mivo, odstředivky brambor a jiné. Před přelomem století dával počet dobytka 
následující obrázek: 18 koní, 251 kusů hovězího dobytka, 34 koz, 51 ovcí, 18 
prasat, mimoto 15 včelích úlů (srov. Bezirkslehrerverein).
Přibližný stav dobytka z doby před rokem 1945 zprostředkovává novější prů-
zkum u tehdejších sedláků, resp. jejich rodinných příslušníků. Tak byli ve ves-
nici k dispozici: 34 koní, 1 osel (u Königa), 1 obecní býk, 2 mláďata (u Fran-
ze Franze), 9 – 10 volů, 194 – 199 krav, 114 – 123 kusů dobytčat, přes 220 pra-
sat. Tyto údaje se ovšem vztahují jen na sedláky a malé sedláky. Samozřejmě 
domkáři krmili např. prasata, takže se jejich celkový počet ještě značně zvyšu-
je. Počet ve vesnici držených koz se přibližoval stovce kusů. Chov ovcí napro-
ti tomu v posledním století silně klesal. V poslední době chovali jen u Richar-
da Königa 3 ovce;  mimo ně drželi také tři pávy. 
Největším sedlákem ve vsi byl Sedlatschek / Baier. Měl tři koně a až 25 kusů 
dobytka, mimoto jednoho kance, tři chovné svině a na 15 prasat. V Nové Vsi 
také existovalo sedm chovatelů včel, jejichž úly ale nebyly příliš výnosné. Ri-
chard König měl kdysi 12 včelích úlů. Při jedné průtrži mračen 2. května 1928, 
která způsobila sedlákům těžké škody a mimo jiné také odplavila půdu z polí 
tak, že mohli výši škod odvozovat z toho, že některé vodou odnesené včelí úly 
mohli nalézt teprve až v Břidličné.
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Někteří zemědělci byli vášnivými lovci. Jejich „revírem“ bylo ale pole, kde 
se jim vedle mnohých zajíců, lišek a bažantů čas od času do rány dostali 
z blízkého, neoploceného lesa v katastru Malé Morávky srnec nebo jelen.

Zleva: König Richard, Schober Gustav, Partsch Rudolf ml., Partsch Gustav, 
Zoth Adolf, Sedlatschek Franz, Partsch R. st., Franz Franz, König Alois.

Zemědělci se stali v posledních desetiletích také obecními představenými. 
Jmenovali se:
Ferdinand Schrott (č. 18)
Weinelt Alois (č. 15) do roku 1906
Dittrich Josef (č. 19) od roku 1906 do roku 1914
Treutler Alois (č. 8) od roku 1914 do roku 1923
Partsch Rudolf (č. 53) od roku 1923 do roku 1938
Olbrich Karl (č. 8) od roku 1938 do roku 1945
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Len – pěstování a zpracování
Zvláště dobrým zdrojem obživy pro naši vesnici (ale taky i pro jiné horské ves-
nice) bylo pěstování lnu. Na kamenitých, ubohých půdách se mu dařilo.Ceny, 
které za to byly zaplaceny, se orientovaly podle momentální kvality a délky lo-
dyhy. Byla to namáhavá práce“: Lněné semínko bylo na počátku května nebo 
podle počasí také později zaseto; když byly rostlinky sotva 10 cm dlouhé, byl 
všechen plevel vyplet. Přitom museli s mladou setbou zacházet velmi obezřet-
ně, přičemž někteří pracovali dokonce jen bosky nebo v punčochách. Když 
kvetla, byl na tyto azurově modré pole úžasný pohled.
Po uzrání (když byly semeníky hnědé) nebyl len sekán, ale rukama ve svaz-
cích „škubán“.

Paní Segel, paní Nieratschker, paní Köhler 
a Christl Nieratschker při trhání lnu.

Dědičný rychtář König nasazoval pokusně na tuto práci stroj. Ukázalo se ale, 
že je to nepraktické, protože se do snopu dostalo příliš orné půdy a plevele, 
takže při dodávkách za metrický cent bylo 6 korun odečteno. Proto byl zaslán 
stroj dodavatelské firmě zpět. Natrhaný len byl čistě vyklepán z orné půdy 
a k sušení vystaven na tzv. „Stauchen“. „Stauchen“ byly drátem spojené kůly, 
na nichž byly lodyhy opřeny a při tom vypadaly jako malé stany. Po vysušení 
byl len svázán a svážen do stodol, kde většinou strojově byly semeníky drceny 
a lněná semena vypadla. (Dříve se dělala tato práce s cepy).
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Nakonec přišel len ještě jednou na pole, kde byl rozházen a opakovaně obra-
cen. Vzájemný účinek deště, slunce a větru způsobily, že se později v lámárně 
po vysušení lodyhy len uvolnil.
Lámárny lnu stály kvůli nebezpečí z ohně většinou dál od vesnice.  Star-
ší lidé si ještě vzpomenou na Heiderovulámárnu na Dittersbergu. Lámár-
na na Bleiche patřila Richardu Königovi; podílníky byli Rudolf Partsch (č. 
53) a Franz Sedlatschek (č. 49). Mimoto měl König společně se Sedlatsche-
kem pronajatu v Moravici Schafferovulámárnu lnu, která v roce 1934 vyhoře-
la a tři ženy z Nové Vsi při tom ztratily život: Heinz Resi (č. 26), Knapp Olga 
(č. 88) a Riedel Elsa (č. 22).

V moravické lámárně lnu pracovaly následující ženy z Nové Vsi: Partsch Ber-
ta, Neugebauer M., Heinz Dolfi, Kimmel Anna, Lichtblau Ida, Springer Leni, 
Röscher Resi, Seitner Frieda, Heinz Resi.

V lámárnách lnu se pracovalo na více směn. V každé směně bylo činných 15 
až 18 dělnic a jeden topič, jemuž se také říkalo „Dörrvater“(„otec sušič“). Byl 
zodpovědný za to, aby byl len správně vysušený. Pak se lámal, takže se z lody-
hy uvolnily vlákna. Svého času používaly ženy k práci jednu lámačku a jeden 
drhlen. V důsledku horka a prašnosti to byla velmi vyčerpávající práce; také 
nebyla nijak zvlášť dobře odměňována.
Hotový len pak přišel do tkalcoven ke zpracování, nejčastěji do Vrbna pod 
Pradědem. Lodyha jako odpad našla rovněž ještě smysluplné použití jako po-
destýlka do stájí, jako příměs do hlíny při zednických pracích a stavění kamen, 
jakož i palivo do kamen na piliny.
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Se zavedením proudu v roce 1934 se modernizovalo i zpracování lnu.Z pod-
nětu majitele tkalcovny Grohmana z Vrbna nechal sedlák Sedlatschek vybu-
dovat v roce 1936 modernítírnu lnu přímo v Nové Vsi. Podílníkem byl také 
König, protože tírna stála na jeho pozemku; také vložil finanční prostřed-
ky do mechanizace. Od této doby dodávali sedláci svůj len do tírny, kde pra-
covalo ve třech směnách 24 zaměstnanců. Raimund Thiel (č. 96) v podniku 
dozorcem. Kontroloval všechny pracovní procesy, k čemuž také patřilo vážení 
lnu a byl zodpovědný za stroje (dvě rychlostní turbíny, dva lámací stroje, pá-
sový vochlovací stroj, resp. dílenský stroj),  které byly poháněny lodyhami vy-
hřívanou lokomobilou.

Tírna lnu (vlevo) a dědičná rychta u Königů.

Zatímco ke tkaní připravené vlákno – jak už bylo zmíněno – převáželi do vr-
benské tkalcovny, byly lněná semínka, pokud nebyly určeny pro novou setbu, 
vylisovány v mlýnech na oleje ve Staré Vsi (Alraum), Janušově (Tschöp) nebo 
v Jamarticích. Dříve měli někteří sedláci k tomuto účelu malé ruční mlýnky, 
u nichž ovšem museli vynaložit velkou sílu. Zbytek po vylisování dával lně-
ný koláč, který našel uplatnění při krmení dobytka. Čerstvý lněný olej se jedl 
s chutí s chlebem nebo bramborami. Velmi oblíbené byly mačkané brambory 
(„Ardäpplmaukes“) s olejem; také bramborové placky („Ardäpplplatz“) a ky-
nuté pečivo („Kliesen“) pokapané lněným olejem.
Starší lněný olej  se užíval k přípravě barev a býval upotřeben malíři, natěra-
či a stoláři.
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O lese a jeho hospodářském využití

V celých Jeseníkách se rozkládá jako široký pás obrovské, nekonečné lesní 
území, které bylo z velké části v soukromém vlastnictví (Řád německých ry-
tířů, hrabě Harrach, kníže Lichtenstein a další). Les v horním katastru Nové 
Vsi byl až do roku 1931 majetkem hrabat Harrachů z Janovic, dříve než byl ze-
státněn. Rostly tam především smrky, osamělé modříny a jedle a skoro žádné 
borovice. Zakrslé borovice a kleč  byly k nalezení až na horní hranici porostů 
(zhruba v 1200 metrech). Teprve krátce před vysídlením se přešlo od uza-
vřených jehličnatých kultur ke smíšenému lesu. Při sázení takové kultury 
na „Steinle“ byly u toho ještě naše ženy.
Podél kraje lesa procházely ze Staré Vsi do Karlova tři metra vysoká ohrady, 
která zabraňovala vstupu divoké zvěře na pole. Na těchto místech byly ces-
ty zajišťovány: bránou u Taubenbergu, Totscherovou bránou, bránou před 
Schustersteinem, dvířky u Postbotensteigu ze strany hájovny, bránou na Wald-
wiese, bránami u Dittricha (č. 69) a Kargera (č. 72) a dalšími na Mühlwasser 
(Stollenbach) pod „Kalten Sumpfes“.
Mimo srnců a jelenů se vyskytovalo i hodně zajíců, také někdy lišky a kamzí-
ci v horách. Dříve bylo vidět při krmení občas přes sto srn a jelenů, mezi nimi 
i čtrnácteráky a šestnácteráky.  Krmení divoké zvěře  probíhalo na „Hääla“, 
na „Silberwasser“ a vzadu na „Ulm“, kde se nacházelo silo. U krmelců se cho-
vala zvěř k ženám, které krmivo připravovaly, Amalii Schoberové (č. 39), Ma-
rii Grögerové (č. 78) a Marii Siegelové (č. 71), tak důvěrně, že jim žraly z ru-
kou seno. Ve velmi ostrých zimách, kdy ležel sníh metr vysoko a oplocenka ne-
představovala žádnou překážku, přicházeli jeleni skoro až k prvním domům. 
Přirozeně se tehdy sem a tam pytlačilo, ale krádeže divočiny ustaly v 40. letech 
v souvislosti se silným návratem stavů divoké zvěře.
Hájovna sice stála na novoveské území, patřila ale do obce Karlov (viz doda-
tek v příloze). Obyvatelé hájovny, lesníci a hajný, podléhali lesní správě v Kar-
lově. Od první světové války začínaje: Henappel, Löffler, Vesely, Myschinsky, 
Skalicky, Hečko, Fischer, Pratzer, Naissar a Blumenschein (další Čech).
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V jejich revíru stály tři posedy, a sice na „Waldwiese“, u „Suermühle“ a v „15er 
Schlag“. O situaci novoveského revíru podává zprávu náčrt místních jmen.

Lesník Henappel před hájovnou.

V hájovně na Bräunelsteinu (dolní obrázek), patřící k lesní správě v Janovi-
cích, byli ve službě činní Kornelius Kopetzky a hajný Brauner. Později tam 
byl jen dozorce.
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Lesní správy dbaly všemi způsoby o  pečlivé zalesnění, protože dobře narostlé 
stromy dávaly při prodeji obvykle mnohem vyšší cenu. Lesní hospodářství po-
třebovalo dosud celou řadu lesních dělníků a nabízelo tím také mnoha obyva-
telům Nové Vsi možnosti výdělku. Při kácení stromů byly padlé kmeny zbavo-
vány kůry. Takto odstraněné prstence kůry převezli do Rýmařova a našli vyu-
žití jako zakrytí gerber. Dřevo, zvané „broušené dřevo“, bylo mimo jiné urče-
no ke zpracování do papíren v Malé Morávce a Dolní Moravici. „Oškrábané“ 
kmeny byly připraveny pro pily nebo byly převezeny k nakládce na nádraží v 
Malé Morávce. Stahování „Klötzer“ (dřeva, patrně vzniklo za slova „klacek“) 
na sběrná místa na cestě („Klötzerrollen“) dělo se hlavně v zimě pomocí koní.
Dřevorubci také museli přepravit dřevo z nepřístupných, vysoko položených 
míst na saních. Tato práce byla považována za velmi nebezpečnou.
Z místa, kde se kácelo („Ulm“, „Bremsberg“), byly vedeny koleje lesní trati 
(k dopravě dříví – Klötzertransport, pozn. překl.) až dolů ke staroveské pile. 
Na „Ulm“ musely být prázdné vagony odvezeny zpět pomocí koní, zatímco 
vagony jedoucí a naložené do údolí od „Bremsbergu“ současně ty prázdné 
znovu táhly nahoru. Lesní dráhou se nějaký čas dopravovala z dolů také ruda.
Nejen mužům nabízel les možnost výdělku ale také pro část žen z vesnice.  
Pracovaly v lesní školce nebo sázely stromky v lesích. Těm se říkalo „Hacke-
rinnen“ („kopáčky“). Po ukončení prací slavily každoročně rozlučkový večer 
(Scheidabend – „Schaädoumt“).

Skupina „Hackerinnen“.
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Malou odměnu dostávaly děti za sběr brouků čeledi nosatcovitých (Rüsselkä-
fer – nosatec, v českém prostředí je spíše známe pod hromadným označením 
kůrovci – pozn. překl.). Tito škůdci se schovávali zalezlí většinou v kůře, kte-
rá byla k tomu účelu nalíčena, a tak byli lehce vypátráni. Když byla jedna lá-
hev naplněna brouky, odevzdali jí lesníkovi. Tento způsob boje se škůdci byl 
patrně velmi úspěšný.
V době, když tam ještě bydleli Němci, nacházel se les ve velmi čistém stavu, 
protože se všechno v něm rozumně užívalo. Protože se dříve skoro výhradně 
topilo dřevem mohly se všechny odpady z kácení dřeva využít: větve, klestí, 
odřezky kůry, šišky a další; užíval se na to jako dopravní prostředek dvouko-
lák.  Předtím však všechno donášeli domů na zádech. Typické pro Novou Ves 
byl tzv. „dlouhé náklady“ („Längs – Bürden“), u nichž vyčnívaly větve přes 
hlavu nosiče.

Rovněž z lesa se nosilo do vesnice krmení pro kozy na zádech. Obrázek vlevo 
ukazuje Resi Röscherovou (č. 61) s pytlem trávy na zádech.
Pro hledače hub a lesních plodů byl náš les opravdovým pokladem. Ve sluneč-
ních paprscích rostly především maliny. Nicméně borůvky byly všude. Někdy 
byly keříky ověšeny tak plně, že se mohly rovnou vyčesávat hřebeny na borův-
ky. Kdo toto bohatství plodů poznal, nepochopí, že už dvacet let po vysídlení 
stěží narazí ještě na keře lesních plodů v naprosto zanedbaném lese.
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Hornictví v prostoru Nové Vsi
Nerostné bohatství v okolí Nové Vsi přitahovalo již odpradávna horníky.  
A proto to byli horníci, kteří první naši vlast osídlili. Vývoj hornictví ne-
probíhal úplně stabilně, ale zaznamenal vedle dob rozkvětu (např. 1850 nebo 
1880) také fáze slabších aktivit. Tyto výkyvy se odrážely částečně do počtů 
obyvatelstva Nové Vsi (srov. str. 10), kdy např. v dobrém období hornictví byl 
registrován silný vzestup obyvatel, zatímco snižující se čísla ukazují na uticha-
jící hornickou činnost.
Severně od vesnice byl důl Boží Dar (Gabe-Gottes-Zeche). Byla to 600 metrů 
dlouhé štoly na olovo, které ústily do 100 metrů hluboké jámy (šachty) a ještě 
ve dvacátých letech byly v provozu.  Další, přímo chřadnoucí štoly (staré štoly 
na olovo) nacházely se pod „Goldwäsche“, vzdáleny nedaleko od štol na olo-
vo. Třetí, k dolu Boží Dar patřící štoly mezi Soukennou, Schacht a Lichten-
steinfelsen, rovněž chátraly; četné hluboké a proto oplocená místa pro eventu-
ální vloupání naznačovaly nebezpečnou situaci. Jihozápadně odtud, ve směru 
na „Silberwasser“, ležela nejstarší štola tohoto dolu. Z této doby taky asi po-
cházel místní název „Silberwasser“.
Nové zařízení nad silnicí bylo vybudováno na začátku třicátých let. Sestávalo 
z jedné štoly a dvou slepých šachet a patřilo rovněž k dolu Boží Dar.
O starších, ale ještě jasně viditelných stopách hornické činnosti mluví jinak 
zpráva z roku 1885 (srov.  Bezirkslehrerverein),  podle níž měl mít důl Boží 
Dar dvě šachty: šachtu Boží Dar a Františkovu šachtu. Ta se ovšem podle vy-
právění starších obyvatel Nové Vsi měla nacházet na Bräunelsteinu. Ve vzpo-
mínkách se mluví jenom o jedné šachtě, přičemž zpráva hovoří o dvou! 
Na Bräunelsteinu byly opravdu hledány rudy, které se vozily ke zpracování 
do janovických železáren. V dole Boží Dar se kutaly pyrity, sfalerity a galenity. 
Mezi lety 1840 a 1866 vozili novoveští sedláci koňskými spřeženími do prus-
kého Slezska; bývali tak často mnohé týdny na cestách. V této době podléha-
la hornická činnost společnosti z Pruska Její správa byla zřízena v tzv. Prus-
kých domech („Preußenhäusern“). Jeden vyhořel v roce 1934 a už nebyl vy-
budován.
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Pruský dům u hájovny.

Vyhořelý Pruský dům na ulici mezi domy č. 20 a 21. Zleva: Heinz Berta; 
Knapp Merie; Haas Franzin; Haas Alois; Knapp Heinrich; Haas Marie; Frö-
mel Franz; Kimmel Hedwig; Biener.
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Místní jména „Goldwäsche“ a „Silberwasser“ poukazují na to, že horníci vy-
nášeli z dolů i zlato a stříbro.
Okolo roku 1880 prožívalo novoveské dolování znovu rozvoj. Není známo, 
kdo byl majitelem těchto jam v období Rakouska – Uherska.
Po roce 1918 (v nově založeně Československé republice) přešly hornické pod-
niky do soukromého držení firmy Demel a Dudek z Mostu. Z této doby je ně-
kterým v paměti horní rada Plaminek. Později byly doly pod státní kontrolou.
Ve Třetí říši následovalo v roce 1938 zařazení do stavu Říšského úřadu pro vý-
zkum půdy („Reichsamtfür Bodenforschung“).
Na konci války pracovalo v hornictví už jen 22 lidí; z poloviny to byli ruští vá-
leční zajatci, kromě toho ještě 2 z Nové Vsi a nějací přespolní. Vytěžená ruda 
však nebyla odvážena, ale zůstala na haldě. V tomto období proběhly zkušeb-
ní vrty v oblasti „Ulm“.  Prozatimní zastavení podniku následovalo 15. listo-
padu 1944. (V roce 1963 odstavili Češi s konečnou platností novoveské hornic-
ké podnikání kvůli nerentabilitě).
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Průmysl a možnosti zaměstnání mimo 
Novou Ves

Málo možností k zaměstnání ve vesnici odkazovaly ty, kteří hledali práci, 
jít do přespolních podniků. Proto museli často počítat s dlouhými doba-
mi na cestu.

Následuje přehled pracovních míst v okolních obcích pro obyvatele Nové Vsi:

- pily v Karlově, Malé Morávce a Staré Vsi.
- soustružnictví firem Krisch synové a Sokol v Karlově.
- továrna na dřevitou vlnu v Karlově.
- drátovny, hřebíkárna a kování řetězů v Karlově.
- řetězárna v Malé Morávce.
- papírna v Malé Morávce a Dolní Moravici.
- slévárna v Janušově (Sigmundův mlýn) a Anenská huť ve Staré Vsi.
- slévárna a strojovna Voigtmann v Janovicích.
- továrna na olověné zboží Franke v Břidličné a Rýmařově.
- tkalcovny hedvábí Schiel a Flemmich v Rýmařově.
- ženské práce v zahradnictví a práce na statku v zámku Janovice (jen 
 v létě).
- domácí práce od firmy Grohmann, Vrbno; jen krátkodobé zadání  
 zakázek na prádlové knoflíky.
- dlouhodobá práce na výrobě gobelínů u paní Berty König (č. 52); 
 zadavatel není znám.

Při tehdejších výplatách musel už opravdu zaměstnanec dobře hospodařit, 
aby mohl ještě něco odložit na spořitelní knížku. V Nové Vsi byla už od přelo-
mu století pokladna Raiffeisen (spořitelní a vkladová pokladna), u které oby-
vatelé vesnice ukládali své úspory. Naposledy byla vedena  výplatčím Arthu-
rem Klanerem (č. 42); před ním to byli Rudolf Partsch (č. 53) a Alois Treutler 
(č. 8). Vedení knih obstarával Alois Zoth (č. 28). Mimoto ještě k ní patřil os-
mičlenný výbor, který měl v těžkých otázkách hlasovací právo. Vedle tohoto 
místního peněžního provozu  se uzavíraly také peněžní obchody s rýmařov-
ským zemědělským sdružením přes novoveskou raiffeisenku.
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Zásobování obyvatelstva Nové Vsi
Obyvatelé Nové Vsi mohli pokrýt své denní potřeby ve dvou obchodech, 
v konzumu a u pekaře Heidera. Na přelomu století byl zřízen starý konsum 
v domě č. 80 (Krist Hermine), potom v domě č. 74, až byl v roce 1934 vybudo-
ván nový konzum (č. 55). Zde se jednalo o smíšené zboží, kde  se dalo všech-
no koupit: Vedle potravin také textil, železářské zboží, školní potřeby, boty 
a další.
Od roku 1908 až do roku 1936 byl vedoucí filiálky Theresia Röscher, od roku 
1936 do roku 1938 Alois Röscher. Po anšlusu byly konzumní spolky zrušeny 
a obchody prodány. Od Alfreda Schwaba (Karlov) převzal  novoveský kon-
zum F. Kreisel (Dolní Moravice).

V zadním stavení č. 34 Heinze Williho; konzum; obecní dům;vpředu stave-
ní č. 12 Josefa Hofmanna (snímek z roku 1974).

V mnohých domech Nové Vsi existovaly pece, kde byl pečen v dřívějších 
dobách chléb pro vlastní potřebu. K tehdejším nástrojům na pečení patři-
la díže na hnětení těsta,dřevěnálopata na vkládání chleba do pece a ze slá-
my spletené ošatky (pro čerstvě upečený chléb). Až do začátku války v roce 
1914 byl také v konzumu chléb pečený na prodej. Jednu pekárnu vlastnil 
dříve zemědělec G. Schober,  kterou ale v roce 1917 zavřel. V roce 1931 vy-
budoval pekař Arnold Heider dobře jdoucí pekárnu (obrázek vlevo) s ob-
chodem potravin.
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Mouka byla dovážena z Petraschova a Schindlerova mlýna v Dolní Mora-
vici, protože novoveské mlýny už dlouho nebyly v provozu. Sedlatschekův 
mlýn vyhořel v roce 1886, patřil dříve nějakému Partschovi.  Byl sice Fran-
zem Sedlatschkem starším znovu vybudován, později však zastaven. Také 
Sauerův mlýn, jehož majitelem byl před přelomem století Alois König, po-
tom Ganster a konečně Alois Sauer, vyhořel v roce 1926 a už nebyl znovu 
postaven.
Další jména mlynářů, novoveského mlynářského páru Ferdinanda a Thek-
ly Unverdorbenových, vyplývají z nápisu na podstavci mramorového kří-
že u kaple V Lipkách, který byl od dotyčných v roce 1872 sponzorován a je 
dnes ještě vpravo od hlavního portálu k vidění. Podle Karla Kolba měl jejich 
mlýn stát západně od Nové Vsi na okraji lesa. Je ale více pravděpodobné, že 
se nacházel na východ od vesnice, protože jen tam byla na okraji lesa voda. 
Tito mlynáři mohli být také dřívějšími majiteli Sauerova mlýna.
Nějaké vlastní řeznictví by se v Nové Vsi nevyplatilo, zvlášť když si v mno-
ha rodinách zabíjeli sami. V posledních letech prodával přespolní řezník do-
plňkově v obou hasičských zbrojnicích (ve středu a v sobotu).  Byli to z Malé 
Morávky Schallner a z Dolní Moravice Eschig, resp. Breiter.
Vozy se zeleninou přijížděly čas od času do Nové Vsi. Na Riegra ze Skal by-
chom si ještě mohli vzpomenout.
O „duševní“ dobro se staraly tři hostince: dědičná rychta König (č. 1) v dol-
ní části vsi, Dittrichův hostinec (č. 69 / obrázek)

v horní části vesnice (naposledy propachtován rodině Gruner) a poněkud 
stranou ležící hostinec U Bräunelsteinu majitele Franze Franze (č. 51).Byly 
to bez výjimky rodinné podniky, jejichž hostinští přesto vykonávali ještě ně-
jaké jiné povolání, protože pohostinský provoz byl závislý na počasí a roč-
ním období. Platilo to především u obou posledně jmenovaných jako vyhlá-
šených výletních cílech. V dědičné rychtě existovala možnost provádění di-
vadelních kusů a  podobně velkých akcí.  
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Dittrichův hostinec byl zároveň nejvýše položený hostinec na Moravě (827 
m); měl mnohé pokoje pro cizince.
Poštu dostávala až do roku 1938 ze Staré Vsi od pošťáků Bernta a Scholze. 
Pak byla Nová Ves s poštovním úřadem příslušna do Moravice, odkud poš-
tovní zásilky doručovaly do Nové Vsi paní Bittmann, Baier a Schinzel.
Domácí tkalcovství se šířilo ve vesnici málo. Jsou jen dva tkalci v paměti, 
Dittrich Emil (č. 10) a Kopetzky Kornelius z Bräunelsteinu.
O krejčovské domácí práci se traduje, že v roce 1860 na Schneiderhübelu (č. 
78) byl Josef Röscher (č. 61) učedníkem u nějakého krejčího. Od krejčího 
Röschera se pak učil ruční práci v roce 1880 krejčí Dittrich (č. 69), kterou ješ-
tě ve dvacátých letech provozoval. Poté se učil Erwin Dittrich (č. 10) v Rý-
mařově; mohl si později udělat dobré jméno ve Vídní jako krejčí. Na konci 
třicátých let se v Nové Vsi usadil cizí krejčí Paul Hawlitzky (č. 97)
Kromě toho byly také vždy k dispozici švadleny, které se staraly nejen o ob-
lečení, ale také v první řadě naučit mladá děvčata základní úkony šití. Je zná-
mo, že v roce 1895 měla Anna Dittrich (č. 69) vlastní učednici. Jednou z nich 
byla Anna Schwan (č. 50), která dlouhou dobu šila pro dolní část vesnice. 
V roce 1918 přišla sem Agnes Christ (č. 94) jako švadlena. Hedwig Heinz 
(č. 80) se naučila svoje povolání v Rýmařově. Do její krejčovské dílny při-
cházeli i zákazníci z okolních vesnic. Spolupracovnicí jí byla později Fritzi 
Ludwig (č. 62).
Také ševci se ve vsi nedostávali. Posledními byli Hermann Haas (č. 76), 
Franz Heinz (č. 2) a Gustav Partsch (č. 75). Zvláště dělníci potřebovali pev-
nou, dobrou ševcovskou práci (např. holínky) a také byly často prováděny 
opravy. Mimoto je jmenován obyvatel Nové Vsi Alois Dittrich (č. 10),  který 
se učil u ševce Schustra v Rýmařově a později vedl obchod s obuví v Mni-
chově.

Dům ševce Haase s trafikou.
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Vlastní stolárnu (č. 46) si zřídil ve dvacátých letech Gustl Schwan (č. 50) 
Měl jednoho učedníky a dělal všechny příslušné práce, také rakve. Ale také 
bratři Zothovi (č. 28) disponovali velmi šikovnými rukami a svěřili jim tak 
mnohé choulostivé věci.
Povolání uhlíře bylo vykonáváno v běhu času vždy vzácně. Posledním byl 
Alois Olbrich (Pruský dům) a měl umístěny milíře na Stollenbachu nedale-
ko Kalten Sumpfes. Bratři Zillichové ze Staré Vsi pracovali ještě až do tři-
cátých let v blízkosti Sauerova mlýna. Mimoto ještě existoval uhlířský mi-
líř za „Wäsche“, na „Silberwasser“ a v lese naproti Totschera.
V kování v horní části vesnice vedl mnoho let pracovitý podkovář a kolář 
Franz Gröger (č. 86).Nosili k němu stroje a přístroje z širokého okolí;  stej-
ně tak bylo jeho záležitostí kování koní.
Jako holič pracoval Heinrich Köhler (č. 85) a později jeho učeň Paul Heinz 
(č. 73) O víkendech přicházel také holič Schmied z Horní Moravice.  Přes-
polní byl rovněž kominík; byl to Poluwesky z Edrovic.
I pro narození a smrt byli ve vesnici ustanoveny osoby, neboť porodní bábou 
byla Anna Köhlerová (č. 26) a hrobníkem Robert Kimmel (č. 89). Poslední 
obstarával jako hlavní věc službu správce silnice.

Péče o nemocné
Churavění bývalo v Nové Vsi dost problematické, protože lékař a lékárna, 
stejně tak nemocnice v Rýmařově byli velmi vzdáleni. K doktoru Reiterovi 
do Janovic, na kterého si vzpomenou jen starší lidé, byla dobrá hodina ces-
ty.  Ne o mnoho miň potřebovali Novoveští na zhruba 5 kilometrů do Malé 
Morávky, kde se začátkem dvacátých let nacházel doktor Hampel. Bývalo-li 
něco spěšného k obstarání z lékárny, mohlo se počítat rozhodně s jeden a půl 
až se dvěmi hodinami do Rýmařova.
Když byl spěšně ve vesnici potřebný lékař, musel k němu být poslán koň-
ský povoz, který ale často nebyl hned po ruce, neboť sedláci pracovali na po-
lích. Také nebylo nikdy jisté, že potkáte vždy hned lékaře, protože neustále 
se starali o více míst.  Tak dohlížel dr. Hampel na šest roztroušených obcí, 
přičemž v začátcích svých návštěv domů musel přijít pěšky nebo přijíždět na 
kole. Mnohem později zlepšil svoji mobilitu novým autem. V Nové Vsi platil 
dr. Hampel za velmi pracovitého lékaře, který dokázal v některých těžkých 
případech pomoci.
Často ale byli obyvatelé přinuceni vykurýrovat se při lehčích nemocech s do-
mácími prostředky sami. Příroda byla správnou lékárnou v nejbližším oko-
lí, neboť všude se naráželo na léčivé byliny. Tak rostla  v “KaltenSumpf“ 
a na „FaulenBrücke“ léčivá žindava, která – s koňakem -  sama čistila hlubo-
ké rány. Tyto prostředky měla každá domácnost při ruce. Na loukách byl jit-
rocel v květu i z vnitřku.  
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Vařila se z nich šťáva a ordinovala se na přetrvávající kašel.  Zvláště v blíz-
kosti starých uhlířských milířů se vyskytující locice se přezdívalo „květinka 
na kašel“ („Hustenblümchen“).  Na řebříček, třezalku a přesličku se dokon-
ce narazilo na „Steinrücken“.  Přeslička se nejčastěji používala na nachlaze-
ní a na onemocnění močového měchýře. Od Bräunelsteinu donášeli domá-
cí m. j. jaterníky a plicníky, které mají přímo ve jménu určen jejich léčebný 
účel. Sbírány a sušeny byl také heřmánek, lipový květ a bezový květ na čaj. 
Červené kuličky jeřábu bylo dobré uvařit jako lék proti zápalu plic, pro to-
též také plody bezu.
Na domácích zahrádkách rostly hluchavky, máta peprná a klasnatá, rozma-
rýn, pelyněk, proskurník a kozlík. Na loukách se nacházel m. j. ještě be-
drník. Jedno z morových dob tradovaných rčení přísahá na léčivou moc 
obou posledně jmenovaných: „Pijte bedrník a kozlík,  nebo také přijdete 
ještě na řadu.“ („TrinktBibernellundBaldrian, sonstkommtihrauchnochal-
ledran.“)
Na horách vykopávali informovaní hledači kořínků většinou koprníček, ar-
niku a hořec, které byly často hospodáři uznávány jako kořalka, ale také ho 
pili jako „žaludeční hořkou“ či „Praděd“.
Jalovcovou šťávu přinášela do Nové Vsi každoročně jedna paní z okolí Zla-
tých Hor, protože tyto křoviny se u nás zřídka vyskytovaly, jejich šťáva byla 
dobrým prostředkem na čištění krve; také pryskyřičná mast na vředy nesmě-
la vedle ostatních léčebných prostředků chybět. Mnozí si dělali sami mast 
na akné, tím že rozehřáli pryskyřici s hovězím tukem.  Také vyráběli vesnič-
tí lidé z kořene žindavy nebo z měsíčku lékařského odpovídající léčebnou 
mast.
Jako neobvyklý prostředek na oční choroby se prokázal hadí tuk, který uměl 
získat Adolf Zoth (č. 7). Taktéž zmírnění bolesti očí se dosáhlo pomocí hoj-
ně se vyskytujícího světlíku lékařského.
I tak primitivní prostředek jako jíl (vedle tvarohu) mohl být s úspěchem po-
užit, např. k boji s horečkou.
V této kapitole jsme chtěli alespoň ve výňatcích ukázat možnosti, které oby-
vatelé vsi v případech nemoci jednoduše, ale často úspěšně používali napro-
sto sami.
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Ze života obce
Vesnický dialekt
Ačkoliv se vznik Nové Vsi připisuje osídlencům ze Saska, nenalezly se v po-
sledku žádné saské elementy ve vesnické obcovací řeči.
Ta nebyla úplně jednotná. Tak se mohl v Nové Vsi slyšet moravický dialekt, 
což bylo asi způsobeno sňatky a také ovlivňovalo potomky. Kromě toho 
prokazoval typický vesnický jazykový úzus mnoho podobností s dialek-
tem ve Staré Vsi nebo v Rýmařově; byl jen ve způsobu vyjadřování trochu 
hrubší, ale naprosto odpovídající mentalitě obyvatel hor.
Charakteristické byly především některé samohlásky (vokály), které se na-
tahovaly s dodatkovými vokály. Tak se např. z „Loch“ (díra) stala „Louch“, 
z „groß“ (velký) se stal „gruoß“, z „ich“ (já) „iech“…
Také se nečetly u některých slov souhlásky na posledních místech a nahrazo-
valy je přehláskami (ä, ü). Vyjadřování celé řady slov se pak jeví velmi širo-
ké a (možná) také trochu ordinérní: ples (Ball) se říkal „Paä“, šál (Schal) zněl 
„Schaä“ a místo ne (Nein) se používalo „Naä“!
Také uprostřed slov následovalo rozšíření přehláskami (Umlaut) jako 
„Laähm“ pro Lehm (jíl), „Staän“ pro Stein (kámen a „haäm“ pro heim (do-
mov).
Tento seznam jazykových zvláštností by se mohl jakkoliv prodloužit. Také 
by bylo určitě zajímavé připojit nějaké příklady typických jazykových ob-
ratů a vlastních způsobů neomezené ústní slovní zásoby, ale to není účelem 
této knížky.
Místní dialekt má jen malé šance k přežití. Už nebude užíván vyhnanci, pře-
devším pak proto, neboť existuje málo kontaktů kvůli velkým prostorovým 
vzdálenostem
Tak pokračuje přirozená adaptace na příslušný jazykový prostor, takže řeč 
staré vlasti je potlačována a postupně asi odsouzena k zániku.
S ní odchází podstatný díl vlasti, kterou nám vyhnancům nemohou nikdy 
vzít, navždy zapomenutého domova.

Všeobecné zvyky v Nové Vsi
Některé zvyky se staly minulostí v letech po první světové válce. Tak si 
jen nemnozí vzpomínají např. na „Maählasuntich“ nebo „Baäglasuntich“ 
(Mehllesontag, Beiglesontag), třetí neděli před Velikonocemi. Onen den 
šly děti s ozdobenými stromečky ode dveří ke dveřím a zpívaly točíce jimi 
ve svých rukách: „Maäh, Maäh, gatt mer a Greschle a aäh, gattś daan klann 
und nie daan gruosen, denn die hoan miech ein draak gestuosen“(pravdě-
podobně byl text v průběhu doby změněn; o původní podobě není nic zná-
mo). 
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Děti dostaly za jejich píseň preclík, který byl pro tento den extra upečen.  
Rovněž už skoro v zapomnění upadl následující převzaté rčení o Zeleném 
čtvrtku: „IhrNatternundSchlangen, wasicheuchsag´, heut´istgrünerDon-
nerstag. Wennihrmichwerdetseh´n oder riechen, müßtihreuchtief in dieEr-
deverkriechen“. V našem okolí se vyskytovalo značné množství zmijí; sta-
lo se ale málokdy, aby někoho uštkla. O Velikonočním pondělí pletli mla-
dí chlapci ze čtyř vrbových prutů tzv. „Schmeckoster“ (pomlázku) . V ten-
to den byl zvyk děvčata a mladé ženy „zpráskat“, což pak muselo být odmě-
něno nadto velikonoční kořalkou. O Velikonočním úterý mělo být všechno 
vráceno, ale děvčata o to měla jen malý zájem.
První květen zastihl některé mladé dívky při zdobení stromů stužkami, kte-
rý postavil domácí ctitel přes noc.
Při první bouřce se mělo něco těžkého stát,  aby zůstali ušetřeni od bolestí 
kříže; tak pravila každopádně lidová moudrost.
O sázení brambor se v naší obci říkalo: „Steckt ihr mich im April, komm ich, 
wann ich will; steckt ihr mich im Mai, komm ich glei(ch)“.
Protože to u nás vždy velmi dlouho trvalo, až přišel úplný sníh, uvádělo rče-
ní, že se nemá bosky běhat, dokud nebude v názvu měsíce obsaženo „r“.
Na květen připadal Den matek, který byl ve staré vlasti již dlouho známý. 
Zvláště škola zaměřovala děti na tento den a vybírala pro ně vhodnou píseň 
nebo báseň.
Kácení májek bylo v Nové Vsi aktuální až po roce 1938. Byly to oblíbené li-
dové svátky, jejichž středobod představoval girlandami ozdobený „májový 
strom“ na cvičišti. Tam přišli s napochodovavší kapelou dva dřevorubci a je-
den jako žena oblečený muž s „Vaschperpaxla“.

Nabízeli humorné dřevorubecké 
scény, při nichž se diváci výborně 
bavili.
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Také májový tanec, provedený vesnickou mládeží, našel mnoho chvály.
Nakonec se zformoval znovu průvod s májovou královnou (Anni Klaner) 
a majovým králem (Richard Heider) v připraveném kočáře a jelo se nahoru 
ke Grunerovi do hostince, kde pokračoval svátek s hudbou a tancem.

V zástupu za královským párem: Heinz Christl, Siegel Chistl, Partsch Anni, 
Reinelt Resi…
Oheň na slavnosti slunovratu byl v dřívějších dobách zapálen na „Triebber-
gu“. Tento zvyk je tak všude rozšířený, že se nemusí blíže rozebírat. Budiž 
jen dodáno, byly celý rok sbírány větvičky, aby se slunovratový oheň dobře 
vznítil a aby se správně rozhořel.
Posvícení se slavilo v Nové Vsi poslední neděli v říjnu. „Hahnenschlagen“ 
(zabíjení kohoutů – německý lidový zvyk o posvícení) se provádělo naposle-
dy uprostřed dvacátých let. Byl to veselý zvyk, kdy musel být nalezen se za-
vázanýma očima hrnec, resp. koš, do něhož strčili živého kohouta. K poba-
vení publika stěhoval se hrnec před nárazem cepu rychle pryč, přestože „bij-
ce kohouta“ neplatil za velmi „platebně silného“. Našel se ale ten „správný“, 
který nastavil hrnec tak vhodně, že ho už nemohl trefit. Tato „bezpečnost 
před ránou“ byla kohoutem odměněna. Zvolený kohoutí král musel pak pro 
všechny objednat pivo. Poslední kohoutí král z Nové Vsi byl holič Heinrich 
Köhler (č. 85).
Na Ondřejský večer se pěstovaly ve staré vlasti tzv. věštecké hry. Při 
„Laähmklieslaheben“ ležely pod třemi převrženými hrnky peníze, chléb a jíl. 
Každý přítomný směl třikrát toto vždy opět vyměnit. Zlato znamenalo bo-
hatství, chleba věštil blahobyt a jíl znamenal zhoubný konec. Při „Loats-
chenschmeißen“ byla očrkávána nějaká velká cesta, neboť hozený pantofel 
ukazoval špičkou na dveře. „Bleigießen“ (vhazování olova do vody“, které 
bylo v jiných místech obvyklé na Silvestra, přicházelo u nás na řadu o On-
dřejském večeru. Při „Zaunsteckengreifen“ se prosilo údajně o sdělení, jaká 
bude budoucnost. O Ondřejském svátku se donášely obyčejně třešňové ha-
louzky, které měly o Vánocích rozkvést.
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Sv. Mikuláš byl u nás také slaven, jen ho nazývali Nikolo nebo taky Nec-
kel a jeho ostrý doprovod „Krampus“ (čert). V této studené roční době se 
zabíjela prasata, s jejichž udržení v chladu neměli lidé žádné těžkosti. V mno-
ha domech byly udírny, aby ryby, slanina a klobásky vydržely dlouhou dobu. 
Před Vánoci leželo zpravidla v našem okolí už velmi vysoký sníh. Nebylo jed-
noduché najít v našich smrkových lesech příhodný vánoční stromek, zvláště 
pravou jedli. Ozdoby na vánoční stromku sestávaly převážně ze zabalených 
cukrových kostek, pečiva a jablíček, resp. pestrých skleněných koulí. Často 
byly děti obdarovávány až ráno. Našly svoje skromné dárky pod stromkem 
v zakryté pečící míse.
Zpívání na Tři krále nebyl v Nové Vsi oficiální zvyk, i když čas od času děti 
chodily od domu k domu.

Náboženské zvyky
Ve vesnici stály tři kříže, jeden ve dvoře u Nieratschkerů (č. 19), další vedle 
školy a ještě jeden úplně nahoře u Aloise Königa (č. 52) K nim musíme při-
počítat ještě řadu svatých obrázků (Flurbilder), které byly rozesety po celém 
katastru naší obce. O tom ještě později promluvíme.
Když už v Kartágu nesměly zvony (Ave – Glöckchen)  bít, vzpomínali „Kla-
páči“ („Klapperjungen“) na postní období. Táhli sedmkrát řechtaje aklepa-
je vesnicí: Na Zelený čtvrtek v poledne a večer, na Velký pátek ráno, v poled-
ne, odpoledne ve tři hodiny a večer a také na Bílou sobotu ráno. Malí chlap-
ciměli ruční klapačky, velcí samostatně vyrobené krabicové hrkače. Nesli je  
upevněné řemínky přes rameny. Krabice, které byly vevnitř vybaveny ozube-
nými válci a dřevěnými kolečky a rovněž pružinami, uvedli do činnosti kli-
kou ve více nebo méně rychlých otáčkách a vydávaly tak ohlušující skřípot. 
Skoro všichni mladí z vesnice se na tom podíleli. Shromáždili se v horní čás-
ti jednu hodinu před tím, než na minutu přesně vyrazili: Kolem Endersova 
obrázku (č. 23) udělali první zastávku u Nieratschkerů (č. 19), kde poklekli 
a pomodlili se. Pak šli kolem obrázku Josefa Partsche (č. 31) ke kříži u ško-
ly a konečně kolem Rýdlova obrázku (č. 6) k dolnímu kříži.

Novoveští 
„Klapperjungen“ – klapáči.
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Na Bílou sobotu se po poslední obchůzce rozdělili „Klapperjungen“ do sku-
pin, aby mohli zaklepat na všechny dveře. Obdržené minze si pak spraved-
livě rozdělili mezi sebou. Také chodili někdy na Bílou sobotu večer od dve-
ří ke dveřím a zpívali velikonoční písně.
O velkopátečních a velikonočních dnech navštěvovali obyvatelé Nové Vsi 
rádi  slavnosti v okolních farních kostelech. Sedláci si uřízli ze dřeva, které 
bylo na Bílou sobotu posvěceno, malé křížky z třísek a připli je dohromady 
k posvěcenými kočičkami o Velikonoční neděli na svoji setbu, aby si vyprosi-
li dobrou úrodu. Totéž dělali také na Boží tělo s větvemi břízy u oltářů, kte-
ré byly viděny později zvláště na polích se lnem. Podle staré víry očekávali 
sedláci, že stonek lnu bude právě tak dlouhý jako ty přinesené a požehnané 
větve. (Dobrý len byl 70 až 75 cm dlouhý).
Před svátkem Nanebevstoupení Páně (Bittagen) vedl tehdejší starosta pro-
cesí přes vesnici; byl zároveň předříkávačem modliteb, protože ve vsi samot-
né nebyl kněz.
První den se šlo na horním konci k obrázku Josefa Partsche, dále ke kříži 
Nieratschkerových a odtud na Jánskou skálu; přes pole pak k obrázku Fran-
ze Weinelta a znovu zpět ke kostelu.

Dům č. 19 s křížem (Nieratschker).

Na druhý den prošlo procesí do dolní části vsi., nejdříve k AloisuRiedelovi 
(č. 6), kde stála ve dvoře boží muka, pak ke kříži Aloise Königa. Dalšími za-
stávkami byly obrázek Rudolfa Partsche v polích a orázekKlanera u domu 
Marie Krist; odtud se šlo znovu ke kostelu.
Třetí den (Nanebevzetí Páně) byla účast na procesí zvlášť veliká. Tak jako 
v předchozí dny nosil se vepředu kříž, za ním následovali dva chlapci s červe-
nými kostelními prapory. Procházelo se přes „Triebberg“ (Treutlerův obrázek, 
resp. Karla Olbricha) a přes pole dozadu k božím mukám Adolfa Zotha, před 
malomorávský roh lesa k obrázku Gustava Partsche, ještě jednou k Alousi Ri-
edelovi a znovu zpět do výchozího bodu. (Obrázky svatých existovaly mj. 
u Totscherovy brány a na zdi u Josefa Heinze (č. 58).
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Přestože procesí na Boží tělo probíhaly jenom v okolních obcích, zdobily se 
také v Nové Vsi všechny dveře velkými březovými větvemi. (Břízi byly v na-
šem okolí dost vzácné; mnozí je donášeli až z Taubenbergu). Přestože pro-
cesí na Boží tělo probíhaly jenom v okolních obcích, zdobily se také v Nové 
Vsi všechny dveře velkými březovými větvemi. (Břízi byly v našem okolí dost 
vzácné; mnozí je donášeli až z Taubenbergu).
Také pro malá děvčata z Nové Vsi bylo Boží tělo zážitkem, protože směly jít 
ve velkém procesí – bíle oblečené a květinami nastrojené.
Na Petra a Pavla se putovalo rádo na nějaká poutní místa, především na Uh-
lířský vrch a Anenský vrch. Do Mariahilf u Zlatých Hor a Hory Matky Boží 
u Králík jezdili ovšem, dříve žebřiňáky, později auty. Daly se ovšem tyto 
vzdálenosti překonat pěšky, neboť poutě trvaly více dnů.
Prvního listopadu (Všech Svatých) bývaly hroby už často zasněženy, takže 
se musely např. věnce, které zhotovili sami ze zelených větví, pověsit na ná-
hrobní kříže. K nazdobení používali slámové a voskové květy nebo papíro-
vé růže, které sami vyhotovili, ale také mnozí posbírali to, co našli v příro-
dě (např. „odřezky“, to jsou šípky; „kolinty“, to jsou červené, lesklé bobu-
le; šišky aj.).
Advent byl pro hodně našich krajanů nejkrásnějším obdobím v roce. Ti-
chem obležená vesnice a krásy hluboce zasněžené přírody přispívaly k před-
vánoční náladě. Adventní věnce bývaly dříve jen v kostelích.  V domech se 
místo toho připínaly „voskové podpatky“; to byly velmi tenké, metr dlou-
hé svíčky, které byly baleny do zvláštních tvarů jako hvězd, srdcí, modliteb-
ních knížek atd.
O adventním čase nastoupili příslušní lidé z horního konce vsi svoji pouť do 
Staré Vsi přesně o půl páté ráno – vyzbrojeni svítilnami -, aby oslavili v šest 
hodin rorátní mši.
Čtvrtého prosince, na Svatou Barboru, chodili horníci v dřívějších letech 
taktéž do Staré Vsi na patronátní mši.
Skoro v každém domě býval vánoční betlém. Mnohé byly velmi vysoké abuď-
to stály na prádelníku na připevněném prknu na jedné ze zdí. V jiných pří-
padech obsadil betlém skoro celou zeď ve světnici. U mnohých byla k vidě-
ní uprostřed betléma hora s pastýři a zvířaty, na obou stranách město (Bet-
lém a Nazaret), u paty hory stáj, vlevo a vpravo od ní dlouhé řady dárců. 
U rodiny Olbrichovy (č. 24) byl k vidění pohyblivý betlém, v řeči lidu zva-
ný „gieniches Krippla“. Jednotlivé figurky betlému vycházely v určitých od-
stupech, hodinovým strojkem mechanicky poháněné.
Na jiný způsob betlému bylo možno narazit v domech č. 38 a č. 69.  Ležel 
tam v klas a slámě obložený, v dřevěném korytu ježíšek z vosku; byl zhruba 
30 cm dlouhý.
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Svátek sv. Anny
Uprostřed dění ve vesnici stál každoročně svátek sv. Anny. Svůj původ měl už 
v morovém období v roce 1714, kdy byl učiněn slib ke cti Svaté Matky Anny. 
Od té doby se obyvatelé Nové Vsi starali, aby slavnostní slib 26. července rok 
co rok naplnili. Připadl-li tento den na neděli, byl svátek přeložen na násle-
dující den. Všichni Novoveští se účastnili bez výjimky, celkem bez rozdílu, 
zda byli náboženského vyznání. Podle jejich slibu o tomto dnu vůbec nepra-
covali, nicméně žrádlo pro zvířata sedláci donesli již den předem.
Tento pamětní den realizoval poprvé jako svátek v roce 1800 učitel Pitschmann. 
Pitschmann také složil „Písně Matky Anny“ (Mutter-Anna-Liedes).
V roce 1914 se slavilo dvousté jubileum. Ve škole se konaly ve volnu slavnost-
ní morové bohoslužby, při nichž zpíval rýmařovský kostelní sbor Schuberto-
vu mši. Tento den se proto neměly konat procesí.

Jinak ale byly procesí do rýmařovské kaple V Lipkách hlavní událostí tohoto 
slavnostního dne, který byl zahájen předešlý večer střelbou z hmoždířů. Ráno 
o svátku sv. Anny se shromáždili obyvatelé u, příp. v kostele, kde stávající sta-
rosta podle staré tradice přečetl z pergamenu zprávu o moru. Na závěr se zfor-
movalo procesí, vpředu kříž a červené kostelní prapory, za tím bíle oděná děv-
čata s liliemi (z domácích zahrad) v rukách a hudební kapela. Za zvuku ran 
z hmoždířů se vydali na cestu. V prvním úseku zpívali Litanie Všech Svatých. 
Potom, za kopcem, se průvod rozpustil, protože se šlo pouze přes pole. Tepr-
ve na Harrachovské silnici se dali znovu dohromady a zpívali za doprovodu 
hudby střídavě oba následující verše na způsob růžence (noty v příloze):

Dnes přicházíme hříšníci    Dnes chceme chválit,
jako Tvoje opečovávané děti   čest Tobě projevit,
k Tobě, ó Ty svatá Anno!    babičko, ó svatá Anno!
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Rýmařovský farář přišel se svými ministranty naproti k Schielově továrně. 
Společně pak slavili v kapli V Lipkách slavnostní mši. Po bohoslužbě, když 
už se odcházelo z kostela, začala se zpívat píseň „Velký Bože, chválíme Tě“.
Návrat se odehrával podobným způsobem jako předtím. Na kopci se čekali 
znovu navzájem, aby konečně – za zvuku hmoždířů – došli k novoveskému 
kostelu. Zpívaly se přitom střídavě dvě sloky velmi staré Mariánské písně, kte-
rá asi byla složena pro toto procesí:

Nyní nás nech chvály pět    Marie, Marie,
radostným hlasem,     Tys nás potěšila;
loukami a lesy     se svým synem Ježíšem
jdeme všichni do údolí!    doprovázíš nás!

Pro vesničany, kteří se nemohli účastnit procesí, byla uspořádána boho-
služba v kostele. Oproti tomu dříve bývala pobožnost v malé kapli, kde 
zpravidla Franz Knapp a čas od času Röscher krejčí předříkávali modlit-
bu. Při ní se zpívala osmisloková Píseň Matky Anny (Mutter-Anna-Lied) od 
Pitschmanna.
Odpoledne pozval hostinec Dittrich na velký zahradní koncert, kde hrála 
novoveská kapela. Sladkosti prodavačky Hermíny Kristové (č. 80) a Gan-
golfScholz se svými zmrzlinami byli přirozeně také vždy vítáni a dětmi ne-
ustále obleženi.
V tento den se nesmělo tancovat; přesto svátek přivábil také mnoho přespol-
ních návštěvníků.
(Za následující Píseň Matky Anny vděčíme paní Nieratschkerové, č. 19).

Píseň Matky Anny
od učitele Pitschmanna

1. Matko Anno, zdravíme Tě,
 voláme plni důvěry k Tobě
 a padáme ke Tvým nohám,
 prosíme zde o milost.
 Děkujeme Ti za Tvoji věrnost,
 kterou Ty každému ráda poskytuješ.
 Ať srdce Tvoje se těší,
 Matko Anno,  budiž pochválena!
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2. Zasloužíš si být ctěna,
 protože z Tebe vzklíčila
 pomocnice na zemi,
 Matko Boží Ježíše Krista,
 která nám u Svého syna
 milost a milosrdenství
 vyprosit pomáhá u jeho trůnu,
 když vidíme lítost a žal.

3. Nenech nás nikdy postihnout
 a nenech nás přijít do nouze,
 jak před více jak sto lety
 mnohé strávila smrt,
 když mor zde řádil
 s velkou krutostí
 rodiče, děti unesl
 a způsobil velký žal.

4. V roce 1714, jak nám oznamuje nápis,
 bylo smutné zde žít, poněvadž mor se šířil.
 Nejeden otec naleznul některé za svých dětí mrtvé,
 proto všichni žili v obavách, volali v modlitbách Boha.

5. Lidé, staří i mladí podle let, devadesát devět podle počtu
 museli kvůli moru odejít – kněz boží byl poslední.
 Spí v hrobech a čekají na zvuk pozounů,
 aby je Bůh s tělem i duchem uvedl do nebeské síně.

6. Aby zlo odvedla, přišla obec na myšlenku,
 připravit pobožnost od těch časů a pro budoucí.
 Tobě, Matko Anno, na počest každý rok v této době,
 aby Bůh chtěl prosby vyslyšet, potom bude celé místo osvobozeno.

7. Nech nás na to vždy myslet, že my dnes a po všechen čas
 modlitbu mrtvým darujeme a projevíme dík a radost.
 Že v našich dnech života přímluvou u Anny bude
 od podobných těžkých trápení naše obec úplně ušetřena.

8. Proto Tě chceme chválit; Tobě, svatá Anno, vděční být
 nyní a nahoře na nebesích; dnes Ti naši pobožnost zasvěcujeme.
 Prosíme u Boha, aby nás ušetřil hladu, moru a války – 
 abychom určitě dosáhli a vybojovali nebeské vítězství. 

(Noty k této písni se nacházejí v příloze).
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Všeobecně o spolkovém životě
Obyvatelé čistě německé okrajové oblasti se museli v nově založeném Čes-
koslovensku (po první světové válce) stále víc bát o svoji samostatnost v kul-
turním životě. Tento vývoj měl být zastaven založením Německého kulturní-
ho spolku („Deutscher Kulturverband“), jakož i Spolku Němců („Bund der 
Deutschen“ – „Nordmährerbund“). Také v Nové Vsi vznikly skupiny obou 
těchto spolků.
V roce 1919 byl založen mužský pěvecký spolek (Männergesangverein), kte-
rý později přešel do smíšeného sboru. Na obrázku Pěvecký spolek Nová Ves:

Stojící: Smeiser Adolf, Partsch Rudi, Sponer Alfred, Treutler Irma, Richter 
Josef z Karlova, Riedel Gustav, Schrott Hedwig, Heinz Alois, Köhler Hein-
rich, Partsch Hedwig, Heinz Erwin.
Klečící: Gröger Franz, Olbrich Alois, Olbrich Karl, Demus Johann.
Sedící: Zoth Alois, Dittrich Agnes, Richter Anna, Hofmann Josef, Seitner 
Anna, Treutler Mina, Heinz Marie, Treutler Oskar.

Předsedou byl Johann Karger (č. 72), jeho nástupcem Gustl Schwan (č. 50). 
Písně nastudovali jeden po druhém pánové Peter Olbrich, učitel Mildner 
a nadučitel Zohner. Zkoušky se nejdříve odbývaly v Sauermühle, později se 
konaly v Dittrichově hostinci. O uvádění divadelních her se zasložili zvláště 
Johann Karger a Erwin Heinz (č. 17). Následující divadelní kusy jsou ještě 
v živé paměti: „Supí Wally“; „Svobodný dvůr“; „Farář z Kirchfeldu“; „S Nul-
lerl“; „U křížku v Jedlovém dvoře“; „V hájence“; „Der Sternsteinhof“; „Křivo-
přísežný sedlák“; „Krásná mlynářka“ a opereta „Pozdrav z Vídně“. Z příjmů 
se kupovaly noty a divadelní potřeby nebo dělaly výlety. Ale také jiné náku-
py, např. mramorová deska padlých v první světové válce, byly z toho uhraze-
ny. Nabídka spolků byla pro mládež chabá. Uměla si ale pomoci. Tak vznik-
la ve dvacátých letech za vedení Josefa Kimmela (č. 81) skupina turnerů (cvi-
čení s nářadím). 
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V roce 1933 se sjednotilo zhruba 25 děvčat z Nové Vsi vedené Liesel Dittricho-
vou (č. 69) do skupiny turnerek. Bylo to oddělení „Křesťanského německého 
turnerského spolku“ (Christlich Deutschen Turnvereins) ve Staré Vsi a věno-
valo se vedle gymnastiky převážně lidovému tanci a písním.

Turnerky ze Staré Vsi a Nové Vsi jako „čestné dámy“ při křtění praporu ve Sta-
ré Vsi (Kmotra praporu hraběnka Rosty – Forgach, rozená Harrach).
V té samé době se stavělo pro nedospělou mládež primitivní sportoviště, aby 
se na něm mohla hrát kopaná (zvláště za Petera Lichtblaua z č. 45 a Herman-
na Haase z č. 76). Dříve ovšem byl fotbal u vesničanů poměrně zavrhován.
S anšlusem přišly do novoveského spolkového života v roce 1938 radikální 
změny.

Hudba
V době rozkvětu hornictví před rokem 1850 měla Nová Ves vlastní hornic-
kou kapelu. Když byla těžba rud uzavřena a mnozí cizí horníci odešli, za-
nikla i tato hudební kapela.
Znovu teprve v roce 1920 založili velmi muzikální bratři Peter, Karl a Alois 
Olbrichovi (č. 24) dechovou muziku. Nazývala se krátce „Novoveská de-
chovka“ („Neudorfer Blechmusik“).
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Horní řada: Zoth Alois, Heinz Rudolf, Krist Franz, König Erwin, Schober 
Edi, Heinz Erwin, Olbrich Oskar, Heinz Willi, Reinelt Gustl, Lichtblau Fri-
edl.
Prostřední a dolní řady: Dittrich Willi, Knapp Alois, Heinz Alois, Riedel 
Karl, Knefel Josef, Olbrich Karl (dirigent), Gabriel Ernst z Karlova, Olb-
rich Alois.
K instrumentům, které byly ve vesnici k dispozici, přibyly dodatečně kříd-
lovka, F tuba, ale i baskřídlovka zakoupená v Mirotínku. V průběhu let se 
kapela zvětšila, takže její konečné obsazení (podle údajů dirigenta Karla 
Olbricha z roku 1972) vypadalo následovně:
1 flétna,     1 baskřídlovka,
1 es klarinet,    2 heligony, 
3 B klarinety,    1 F tuba, 
4 křídlovky,     1 B tuba, 
4 trumpety,     1 velký buben, 
2 lesní rohy,     1 malý buben, 
1 pozoun,     1 činel.
Dechovka dělala radost nejenom ve vesnici, ale také v přilehlých místech, 
zvláště při slavnostních příležitostech. V Nové Vsi samotné vystupovala při 
různýchpříležitostech jako byly zahradní koncerty, dostaveníčka, při prvním 
přijímání, stavění májek, ale také k pohřbům.
Muzikanti mohli většinou hrát na více nástrojů. Tato příznivá okolnost při-
vedla nejmladšího z bratrů Olbrichů, Aloise, k založení kapely se strunný-
mi nástroji (Streichmusik). Zhruba 20 muzikantů vytvořilo soubor pod jeho 
vedením. Čelistu (Emil Schittenhelm) si ovšem museli vypůjčit z Moravice. 
Hráli na malých koncertech, divadelních představeních, společenských ve-
čerech apod. Při plesech hráli nejčastěji v následujícím obsazení (podle Kar-
la Olbricha, 1972): 

2 housle,     2 klarinety, 
1 viola,     2 trumpety, 
1 violončelo,    1 lesní roh 
1 kontrabas,    jakož i nějaký bicí nástroj.
1 flétna, 

Kromě toho se zabývali v mnoha domech skoro denně domácí muzikou, pře-
vážně hráli na housle, kytary, citery a harmoniky, přestože mívali muži za se-
bou zpravidla těžký pracovní den. I když skoro v každém domě měli nástro-
je, ve škole byl ještě klavír a u Sponera (č. 60) harfa… V Dittrichově hostinci 
zvedlo vždy hned náladu, když hostinský zahrál na citeru; Novoveští zpívali 
a tančili opravdu rádi.
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Mezi lidmi, kteří se tak zasloužili o hudbu v Nové Vsi, musí být kromě bratrů 
Olbrichů z dřívější generace především jmenováni Alfred Sponer (č. 60) a sta-
rý Neugebauer (č. 70).
A tak byla generace za generací přiváděna k lásce k hudbě a dovednostem 
a tak byl podporován mnohý talent dle tehdejších možností. Zvláštní výjimku 
tvořil Fred Karger (č. 72), který dokonce dostal vzdělání od pražské vojenské 
hudební školy jako hudební elév.
Ernst Richter (č. 25) založil v roce 1936 (další) taneční kapelu, která našla vel-
ký ohlas s moderní hudbou u mládeže.

Dobrovolné hasičstvo
V roce 1895 byli v Nové Vsi založeni hasiči. Zakládajícími členy byli: naduči-
telZohner (první velitel), krejčí Dittrich, krejčí Röscher, Dittrich josef (sed-
lák), Weinelt Alois, Sponer Alfred, Olbrich Franz, Hofmann Josef, Gröger 
Johann, Köhler Alois, Krist Franz, Treutler Alois, Zoth Karl, Schober Peter, 
Partsch Ferdinand, Geppert (nájemce hospody v dědičné rychtě).
V první hasičské zbrojnici severně od obytného domu Aloise Reinelta(č. 32) 
u cesty se nacházely mimo hadic a strhávacích háků dvě stříkačky a k tomu 
nutné vodní kýble. Tehdy se totiž musela stříkačka naplňovat kýbly. Tyto ký-
ble byly z toho samého materiálu jako také hadice.
Větší zbrojnice vznikla v roce 1930 nad domem Franze Lichtblaua (č. 47) 
u cesty v zatáčce. Byla postavena z lomového kamene; dřevo na ní daroval 
hrabě Harrach. Obraz hraběte ve zbrojnici byl upomínkou na toto velkoduš-
né gesto.
V této nové zbrojnici nalezly své místo jen velké a moderní stříkačky, na kte-
rých mohli na každé straně pumpovat dva až tři hasiči. Další novinku pro 
Novou Ves představovala věž na sušení hasičských hadic, kde byly po požá-
ru hadice pověšeny.
Stará zbrojnice byla střednědobě propachtována Robertovi Alraumovi k ze-
mědělským účelům.
Abybyl při požárech a cvičeních neustále dostatek vody k hašení, byl k tomu 
účelu vždy přehrazen vesnický potok. Protože v něm ale často v suchém ob-
dobí teklo málo vody, bylo nutné zřídit odborníky vodní nádrž. Tak vznikla 
hasičská nádrž mezi domy Schrottových (č. 18) a Nieratschkerových (č. 19), 
jakož i rybníky u domů Franze Grögra (č. 16) a Franze Weinelta (č. 15), vy-
betonované rybníky u domů Karla Olbricha (č. 8) a Josefa Grögra (č. 78). 
Kromě toho ještě existoval pod vesnicí velký Sedlatschekův rybník.
Cvičení se konala o víkendech. Ve spojení s tím pochodovali hasiči s hornisty 
Aloisem Köhlerem a Alfredem Sponerem, později s Aloisem Heinzem a Willi 
Dittrichem do jedné z hospod, aby zahnali žízeň. 
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Veliteli dobrovolných hasičů v Nové Vsi byli Ferdinand Zohner (č. 84), Dit-
trich Josef (č. 19), Zoth Adolf (č. 7) a Olbrich Alois (č. 24). Za Olbricha byla 
opatřena motorová stříkačka.
K prvním zásahům patřily v posledních desetiletích následující požáry: uHe-
inzeResi, Partsche Josefa (č. 31), u Pruského domu (Knapp), u Sauermühle, 
u Roberta Knappa (č. 62) a stodola Aloise Riedela (č. 6).
Bývalo těžké, pokud se rozhořel oheň v pracovní den. Pak musely při hašení 
zastoupit ženy, protože v tomto čase se ve vesnici nacházelo jen málo mužů. 
Tak to bylo v případě požáru Pruského domu v roce 1934, kde kromě toho 
následkem velké zimy (mínus 30 stupňů Celsia) zamrzly dokonce obě stří-
kačky.
Motto dobrovolných hasičů znělo: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. 
Toto heslo bývalo vyvěšeno na zdi i při hasičském bálu. Tento tradiční bál 
byl pořádán střídavě v Königově a Dittrichově hostinci. Mimoto se slavil 
všech pět let velký hasičský svátek, na který byli zváni hasiči z okolí. (Srov. 
k této části také Heider, a. a. O.)

Novoveští hasiči uprostřed 30. let:
Horní řada: Heinz Rudolf, Krist Edi, Franz Franz, König Erwin, Heinz Er-
win, Olbrich Alois, Riedel Gustav, Sponer Alfred, Siegel Rudolf.
Dolní řada: Zoth Alois, Zoth Adolf, Partsch Rudolf, Dittrich Willi, Ender 
Franz, Reinelt Alois.
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Blízké i vzdálené výletní cíle
Na poli, v lese a loukách naší vlasti existovalo mnoho idylických míst, které 
byly zvláště letními hosty rády vyhledávány. Kdo jednou u nás strávil dovo-
lenou, ten přišel určitě příští rok znovu.
Již v bezprostřední blízkosti lákala k návštěvě Jánská skalka („Johannes“). 
Bylo to oblíbené místo dostaveníček mladých i starých. Jako malý ostrov 
mezi poli leželo místo roubené „kamennými hřbety“, které bujně obrůstalo 
popínavými růžemi, trnkami a jinými křovinami. Na kociánky zarostlé lou-
ce se tyčila skála, která vypadala jak kazatelna. Na ní stála v mužské velikosti 
plechová socha, která představovala sv. Jana Nepomuckého.

Hlouběji v lese se rozkládaly „lesní louky“, ideální místa pro milovníky pří-
rody. Rostly tam jednotlivé smrky, jejichž větve dosahovaly až na zem a mno-
hým zvířatům sloužily jako úkryt, které byly vidět jen z posedů.
Kdo se zajímal o vzácné rostliny, brouky a ptáky, ten nacházel na Taubenber-
gu nepřebernou nabídku přírody. Zvláště oči upoutaly v létě pole na skokan-
ském můstku, které byly posety kopretinami a zvonky (ty jinak nikde jinde 
nebyly). Cestou odtamtud si mnozí poutníci přinášeli kromě chrp z obilných 
polí vzácné a nádherné divoké lilie (Feuerlilie).
V horkých letních dnech byla procházka přes „Lager“ (Tábor) ke „Karlovské 
kyselce“ ta nejlepší. Mnozí návštěvníci tam vyřezali do dřevěných stolů a lavic 
své monogramy. (Také v Nové Vsi existovala ostatně kyselka u Sedlatscheka). 
Po cestě z Karlovské kyselky se mohla na straně, kde byl „Lager“, vykonat ná-
vštěva Bílých skal, nebo se šlo do hor až ke Kotelní louce („Kesselwiese“), kde 
zvláště kvetly upolíny (Gebirgssmirgel – Trollblume).
První horskou chatou sloužící k ochraně před nepřízní počasí byla Alfrédka 
(k ní patřila také hraběcí lovecká chata).  
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Došlo se k ní přes „Lager“ nebo Lichtensteinfelsen“ a dříve to býval pro oby-
vatele Nové Vsi oblíbený výletní cíl na nedělní odpoledne. Cestou tam byly 
zvláště velká mraveniště. 

Přespolní turisté, kteří se vydali na dlouhou cestu až za Novou Ves, si udělali 
příjemnou zastávku v Dittrichově hostinci. Mnozí pak stoupali přes Alfrédku 
k Jelení studánce, aby odtamtud došli přes Zelené kameny a Pecný na Skřítek.
Jiní dali přednost hřebenovce směrem až k Petrovým kamenům a dále na Ov-
čárnu a na Praděd. Zvláštním zážitkem bylo přes Františkovu myslivnu Divo-
kým dolem vystoupit na Praděd.
Toulky po hřebenech byly nejkrásnější v pozdním létě, neboť v té době kve-
tl vřes, který se rozkládal po obou stranách cesty. Proto se ta oblast nazývá 
„Hohe Heide“ – „vysoký vřes“ (česky ovšem byla po roce 1945 pojmenována  
Vysoká Hole – pozn. překl.). Také se tam vyskytují brusinky.
Ve Velkém kotli byla, jak si někteří pamatují také protěž alpská, samozřejmě 
přísně chráněná. Při cestě z Jelení studánky na Petrovy kameny turista míjel 
označené hranečníky, kde se stýkaly panství hraběte Harracha, barona Klei-
na a Německého řádu. 

Petrovy kameny, v pozadí Praděd.  
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 Františkova myslivna mezi Vysokou Holí a údolím Desné

Okolí Františkovy myslivny, jmenovitě Divoký důl a Divoký kámen, měly té-
měř alpinský charakter. Proto se tam zdržují kamzíci.
Dalšími cíli byla Švýcárna, Červená hora a Vřesová studánka (viz obrázek).

Z Nové Vsi se také dalo dojít do Malé Morávky, Karlovy Studánky a přes Vo-
dopády Bílé Opavice k Ovčárně.

V Karlově Studánce byly nejúčinnější minerální prameny ve střední Evropě.

Aby si užili krásný výhled, nemuselo se jít až do hor, ale také z Nové Vsi 
měli lidé přímo nádherný podled na Uhlířský vrch, na Velký Roudný (vy-
haslý vulkán) a při jasném počasí až na Beskydy (Karpaty). Ne bezdůvod-
ně se stal výletní hostinec Dittrich (č. 69) nazývaný hosty „hostinec na krás-
né vyhlídce“.
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Nemusíme zvlášť zdůrazňovat, že okolí Nové Vsi až nahoru do kopců bylo 
fascinující také v zimě a lákalo mnohé zimní sportovce.

Obrázek vlevo ukazuje zasněžený dům 
Sieglových (č. 71) v horní zatáčce.

.

Učitel Hausotter a Karl Langer z Karlova mezi haldami sněhu, které často 
v zimě spadly ze střechy.

Na rozdíl od zimních sportovců byli vesničané z velkého množství sněhu 
málo nadšeni, neboť cesta do sousedství přes pole byla jen neznatelně zna-
čena a hrozilo nebezpečí, že ztratí orientaci.
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Ani ne hodinu cesty od Nové Vsi vzdálené Staré Vsi se konala na začátku tři-
cátých let mezinárodní soutěž  na tamějším skokanském můstku. Můstek pa-
třil Hlavnímu svazu Německých zimních sportovců (Hauptverband Deuts-
cher Wintersportler – HDW). Skákalo se do vzdálenosti 54 metrů (bez kon-
kurence dokonce 62 metrů).

Naši dorostenci alespoň cvičili na novoveských svazích skoky přes samostat-
ně vybudované tzv. „hupy“ („Hoppen“).

Zasněžený Kargerův dům (č. 72)



71

Nová Ves v proměnách času
Období moru
V letech 1711-1714 byla Nová Ves postižena morem. Protože neexistuje 
žádný dokumentační materiál z té doby, jsou následující komentáře zalo-
ženy na “Fragmentech … příběhu Nové Vsi“ od rektora Zohnera. Tam je uve-
deno, že v jedné zprávě bývalého správce statku hrabatům odkazuje na to, že 
se v roce 1711 objevila ve vsi morová nákaza. Podle ní měla dcera rýmařovské-
ho měšťana Reimera, který byl v Litovli ve službě u lékaře, přenést mor do Rý-
mařova. V této rodině měla totiž sehnat žena Rýmařovana Eliase Prausse ob-
nošené šatstvo pro svoje dcery, z nichž jedna byla zaměstnána u hajného Ol-
bricha v Nové Vsi jako pasačka krav. Takto dorazil mor do Nové Vsi, popiso-
vaný jako „horká nemoc“. Zpráva uváděla, že v této rodině Olbrichově „ … 
nakonec celý dům … i otec, matka a pět dětí, taky … spolubydlící“ vymřeli, 
„na což pak minulou sobotu, 21. tohoto měsíce přes poslaného Commisarium 
Hirschberger se nakazil, co v domě zbylo i nářadí shořelo a popelem lehlo, 
takže kvůli této nemoci přišlo k ostatním nevinným velké zlo, Bůh je neochrá-
nil, cele to nenadále na ně hozeno býti“ může. „V Hofmannsdorfu zemřelo 10. 
až 19. července 11. osob.“ (Fragmente, str. 2 a 3)
Dále je uvedeno v Zohnerovi, že vypálení budov v Nové Vsi nemohlo zabrá-
nit dalšímu šíření moru. (V Rýmařově nesměly být v důsledku blízko stojí-
cích dřevěných budov morové domy osvětleny). Již o 5 dnů později, 24. čer-
vence, padly za oběť moru další dvě osoby.
Do roku 1714, kdy mor vyvrcholil, oplakala malá obec Nová Ves již 99 smr-
tí morem, jako posledního přespolního duchovního, který vysvěcoval mrtvé.
Tato zničující velikost obětí přiměla přeživší ke slibu. Přislíbili sv. Matce 
Anně slavit 26. červenec jako svůj nejdůležitější svátek, nevykonávat žádnou 
všední práci a v tento den každoročně provádět pouť do rýmařovské kaple 
V Lipkách, neboť město bylo konečně osvobozeno od moru. Kýžený obrat 
nyní skutečně nastal a mor v Nové Vsi skončil.
Obyvatelé Nové Vsi zůstali od té doby svému slibu věrní až do vyhnání v roce 
1946 (viz taky kapitola Svátek sv. Anny).

Mrtví 1. světové války
Dřívější války nepoškodily Novou Ves s největší pravděpodobností přímo, 
přičemž důvodem byla velká odloučenost lokality. Tak se zmiňuje o nepří-
znivé poloze místa také zpráva o ubytování vojska z roku 1770, kde se pra-
ví: „Nová Ves (Neudorf) nebo také Nová Hoffmannova Ves (Neuhoffmann-
sdorf) leží mimo všechny cesty“ (viz Fragmenty, str. 2).
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Naproti tomu za první světové války musela vesnice zaplatit vysokou krva-
vou daň. Jména padlých v této válce jsou zvěčněna na tabuli cti v novoves-
kém kostele:
Heinz Franz
Knefel Otto
Riedel Franz
Zoth Karl
SchoberFranz 
Knapp Alois
Ender Otto
Dittrich Josef 
Röscher Johann
Schober Peter 
Schober Johann 
Schober Adolf
Lichtblau Paul

Období od roku 1918 do roku 1938
Příslušnost k nově založenému Československu (ČSR) od roku 1918 se jevila 
v naší malé vesnici málo patrná; např. se smělo i nadále vyučovat na národní 
škole v němčině. Později byla zřízena česká škola v Malé Morávce. Aby vyu-
čování několika českých dětí existovalo, zapsali také německé žáky, kteří nad 
to ještě dostali bezplatnou plnou péči. Také někteří z Nové Vsi navštěvovali 
tuto školu.
Samozřejmě museli všichni „použitelní“ zde se nacházející mladí muži na-
rukovat na dva roky do českého vojska. „Odvedenci“ následovali tři roky po 
sobě. Následující obrázek ukazuje novoveské ročníky 1911, 1912 a 1913:

Lichtblau Peter
Partsch Josef 
Schober Rudolf
Riedel Josef 
Richter Alois
Riedel Rudolf 
Knapp Friedrich 
Haas Richard 
Partsch Franz 
Zoth Alois
Knefel Johann
Knefel Franz
Partsch Franz

sedící: Kimmel Adolf, Alrsum Karl, Knapp Alois, Knapp Heinrich, nějaký 
muž nepocházející z Nové Vsi‚ Knefel Fritz.

stojící: nějaký muž nepo-
cházející z Nové Vsi, Licht-
blau Adolf, Heider Rudolf, 
Lichtblau Josef, předsta-
vený Partsch Rudolf, Rei-
nelt Gustsv, Knefel Josef, 
Gröger Fred, Schindler Jo-
hann, Schober Rudolf.
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Prvního července 1931 byly zestátněny revíry Stará Ves, Nová Ves a Karlov, 
dosud patřící hraběti Harrachovi. Od té doby byla obsazována místa hajných 
Čechy, kteří si ovšem vždy s obyvatelstvem dobře rozuměli. Také oba čeští čet-
níci z Dolní Moravice, kteří byli příslušní pro Novou Ves, Lebeda a Holas, ne-
mohli být označeni za nepřátele Němců. Každý z nich měl Němku za ženu. 
Tento dobrý vztah mezi Němci a Čechy nebyl bohužel typický pro celé Sude-
ty.
Mezitím se politická situace vyostřila. Poslech cizích vysílačů byl zakázán; ná-
sledovně musely být odevzdány rozhlasové přijímače. Přesto vtrhla říšská pro-
paganda do naší vesnice a vedla k tomu, že muži neuposlechli českou mobili-
zaci, ale poschovávali se v lesích zvl. v dolech. Na začátku října vpochodova-
ly německé jednotky do Sudet. Také v Nové Vsi byli radostně očekáváni a „an-
šlus“ byl oslaven bálem na dědičné rychtě. V následujícím období ovlivňovaly 
jinak tak klidnou vesnici hektické aktivity, neboť i ve vzdáleném koutě muse-
ly být uskutečněny typické organizační struktury a představy Třetí Říše. Mezi 
jiným dostala Nová Ves obecní kancelář, jež byla umístěna v Kneflově vý-
měnku (č. 90), a nacionálněsocialistickou mateřskou školu (NSV-Kinder-
garten) v domě Josefa Grögera (č. 78). Dolní obrázek ukazuje první odvo-
dy do německé armády (Wehrmacht):

stojící: Alraum Josef, Jilg Johann, Heider Richard, Dittrich Josef, Haider 
Rudolf, Kauz, Heinz Paul.
sedící: Zoth Adolf, Reinelt Otto, Schober Oskar, KargerFred, PartschHer-
mann.

Druhá světová válka a její následky 
v Nové Vsi
Rok po anšlusu vypukla druhá světová válka a mnozí novoveští muži muse-
li na frontu. Naše vlast ale zůstala bohudíky od přímých bojových operací 
ušetřena, když odhlédneme od střílení dělostřelectva, které uhodilo ke kon
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ci války na vesnici, ale nezpůsobilo žádné zásadní škody. V jednom baráku 
na „Hääla“ byla umístěna skupina polských zajatců, kteří byli přiděleni na les-
ní práci. V dolech museli pracovat ruští zajatci. Také existovali ve vsi povo-
laní do služby (Dienstverpflichtete), tak např. obě Polky, paní Lauterbacho-
vá se svojí dcerou Wandou (v č. 2), na které si určitě ještě mnozí vzpomenou.

Z druhé světové války se už nevrátilo zpět 28 vojáků z Nové Vsi:
Karger Fred
Karger Franz
Baier Willi
Knapp Oswald
Ludwig Karl
Nieratschker Josef
Ludwig Alois
Gröger Franz
Heinz Rudolf
Heinz Hermann
Haas Hermann
König Erwin
Sponer Ernst
Ludwig Franz

Poslední válečný den se odehrávala jedna událost za druhou: Z Wildgrube-
rova kopce se na vesnici střílelo, v Moravici vyhořela řada statků, příchod 
Rusů se neblaze ohlašoval. Někteří se skryli do lesa, zatímco jiní zůstali 
na místě a očekávali s úzkostí Rusy. Přišli 8. května 1945 časně zrána. Bojo-
vé oddíly prošly Novou Vsí poměrně rychle, zato zadní voj řádil nepoměrně 
více. Na denním pořádku bylo plundrování, děvčata a ženy se musely držet 
v úkrytu a dobytek byl vyhnán ze statků. Bylo by to pro mnohé ještě hůře 
dopadlo, kdyby se obě Polky, které jsem zmínil v úvodu, nezasadily účinně 
za vesničany. Ta nejtěžší doba ale teprve před vesnicí stála.
Když Rusové odtáhli, poslala česká vláda do vesnice lidi, kteří byli dosazeni 
do míst a domů jako vlastníci.To byly zvláštní, zpravidla pochybné existen-
ce, které patrně ve své české vlasti nic nedokázaly. Často si nesly svůj veške-
rý majetek s sebou bez ničeho jen v krabici, posuzovaly domyakdyž se jim 
nějaký líbil, stávaly se jejich vlastníky (tzv. majetek. Majitel byl v důsled-
ku toho nucen, často během jedné hodiny, opustit svůj dům a najít si něja-
ké jiné ubytování (u příbuzných a známých); smělo se také vzít s sebou jen 
málo věcí. První „majetky“ (jsou myšleny patrně národní správy – pozn. pře-
kl.) byly na domech č. 4, 7, 8, 12 a 42; národní správci se jmenovali Petrusek, 
Bílý, Kratochvíl a Režňák. 

Sponer Alfred
Reinelt Otto
Heider Josef
Lichtblau Peter
Haider Alois
Heider Rudolf
Heider Ferdl
Olbrich Oskar
Thiel Rudolf
Riedel Aloia
Partsch Franz
Schwan Gustl
Schmeiser Adolf
Schober Edi
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Do každé vesnice byl také dosazen komisař. V Nové Vsi se jím stal národ-
ní správce z čísla 69, Stanislav Krejčíř. Ale opravdové vyhnání z vlasti, po-
tvrzené Postupimskou dohodou v roce 1945, teprve sudetské Němce čekalo. 
Oznámení o něm bylo sděleno na počátku roku 1946.
Jak drastickým způsobem se to mělo stát, se může doložit příkladem násle-
dujícího překladu jedné vyhlášky z češtiny:
„Osoby, které jsou vybrány pro odsun, opustí své byty v naprostém pořád-
ku.
Zavazadla pro jednu osobu budou vybavena: jedno zavazadlo bude mít 50 
kg a příruční zavazadlo nanejvýš 10 kg.

… ostatní věci nechat v bytě na místech, tzn. záclony, koberce, stolní lampy, 
zrcadla, umyvadla, části zařízení, ubrusy, 2 ručníky; v postelích matrace, po-
vlečení a alespoň jeden polštář a peřina, vše čistě povlečené.
Zavazadla nesmí obsahovat koberce nebo povlečení. Při kontrolách bude 
dbáno, aby toto (nařízení) nebylo porušováno, jinak nebude přistižená oso-
ba zařazena do transportu, ale poslána na práci do vnitrozemí.“
Za provedení vysídlení byli zodpovědní příslušní místní komisaři, kteří pro-
váděli rozhodnutí částečně s různou přísností. První obyvatelé Nové Vsi byli 
odtransportování 19. března 1946 do záchytného tábora na zámku v Jano-
vicích. Tam vládly neúnosné podmínky; také museli ještě jednou projít zá-
kladní prohlídkou (např. hledali cennosti). O nějaký den později pak násle-
dovala deportace z rýmařovského nádraží v dobytčích vagonech směrem do 
Německa. Zvláštní těžkost způsobil případ Franze Weinelta, jehož vdova 
byla odvedena přímo do transportu od otevřeného hrobu svého muže.
Dřívější obyvatelé Nové Vsi byli také při prvních, takzvaných „divokých“ 
transportech v létě 1945. Lidé, převážně staří, nemocní a matky s malými 
dětmi, vystoupili z vagonů daleko před dosažením české hranice, aby pak 
byli hnáni pravidelně přes hranice. Na tomto 30 kilometrů dlouhém pěším 
pochodu se zbavili skoro všeho majetku, aby zachránili holé životy. Ve vý-
chodní zóně pak nasedli na pokračující transport vlakem do Halle.
Dohromady bylo přes 400 obyvatel z Nové Vsi, kteří byli vyhnáni ze svých do-
movů a nyní jsou rozmístěni po celé spolkové republice a v NDR. Sedm rodin 
(28 osob) zůstalo, protože Češi potřebovali odborníky pro práci v lese. Tři ro-
diny – Siegelovi (č. 71), Riedelovi (č. 64) a Heinzovi (č. 73) – poslali nejpr-
ve na žně na Hanou (velká zemědělská oblast ve vnitrozemí). Při jejich návra-
tu pak nalezli své domy a museli se spokojit s nouzovým ubytováním v Malé 
Morávce, kde žijí ještě dnes. Rodina Enderových (č. 27) mohla vysídlit poz-
ději ještě do Spolkové republiky Německo.
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Naše vlast po vyhnání
Tzv. národní správy nevydržely v Nové Vsi příliš dlouho, protože se očivid-
ně zhoršily životní podmínky samostatných a účinných pracovních sil. Stě-
hovali se proto brzy dál, přičemž vzali s sebou na vozech všechno, co před-
stavovalo nějakou hodnotu a co se dalo převézt.
Po nich se nakvartýrovali cikáni a veškerá práce se štítící sebranka. Domy 
pustly stále víc, protože je už vůbec nikdo neopravoval, v opak: Z prázd-
ných budov se odnášelo vše použitelné k topení, např. dveře, dřevěné pod-
lahy, střešní trámy, šindele aj., ačkoliv v blízkém lese bylo dostačující množ-
ství palivového dříví.
A tak bylo stěží překvapivé, že již po 20 letech od vysídlení zbyly ze 60 domů 
pouze základové zdi; mezi nimi se nacházely také tři největší zemědělské used-
losti: dědičná rychta,Sedlatschek a Bräunelstein. Návštěvníkům, kteří po ně-
jaké delší době viděli znovu poprvé svou vlast, způsoboval pohled na vysoký-
mi křovinami porostlé zbytky zdí opravdový šok. Zvláště do očí padnoucí roz-
díly oproti dřívějšku byly chyby na současných polích, kde se často rozprostí-
rala pastvina a křoviny.
U lámárny lnu vzniklo mezitím ustájení pro kolchoz a u „Cikánské vody“ ví-
cepatrový dům pro jeho zaměstnance.
V této době se v české vládě přišlo na myšlenku, aby dostala z dřívějších ně-
meckých oblastí ještě jednou kapitál, nabídnout ke koupi ony ruiny a opuš-
těné domy soukromým osobám a odborům. Protože byl v Jeseníkách k dis-
pozici dokonce vědecky potvrzený, neobyčejně dobrý vzduch (a je), chopi-
li se ochotně této nabídky mnozí lépe situovaní lidé z měst jako Olomouce, 
Opavy, Bruntálu a dalších, aby si postavili na tomto nádherném místě víken-
dové domy (nebo domovy). Nějakou dobu předtím byly přeměněny Dittri-
chův hostinec, škola a hájovna na dětské rekreační středisko.
Mezitím se prezentuje Nová Ves jako vyloženě hezká prázdninová vesnice, 
to ale s původním domovem, tak jak jsme ho my všichni znali, má již malou 
podobnost. Stará vlast je navždy ztracena….

Dům starosty Karla Olbricha 
(č. 8), snímek z roku 1976.



77

Dům Aloise Riedla (č. 6), snímek z roku 1976.

Dům Arthura Klanera (č. 42), v pozadí Krappeshübel a Bräunelstein (sní-
mek z roku 1976).

Dům nadučitele Hausottera (č. 100), vyfotografo-
ván 1976.
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Příloha
Seznam obyvatel v době vysídlení
(Utečenci, kteří nepocházeli z vesnice a přechodně nebydleli v Nové Vsi, ne-
jsou uvedeni; přičteni jsou ale ti vojáci, kteří byli nalezeni svými rodinami 
teprve později.)
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Rodové následnictví panství 
Rabštejn – Janovice

1552 – 1586  -  rod Edera ze Štiavnice (Tyroly).
1586 – 1607 – Ferdinand Hoffmann, svobodný pán z Grünbüchelu a Stře-
chova, dědičný hofmistr ve Štýrsku, císařský rada a prezident dvorní komo-
ry; zakoupil panství v roce 1586.
1607 – 1616 -  Andreas Hoffmann (syn předchozího). V jeho závěti byla 
Nová Ves (Neudorf) poprvé jmenována jak Nová Hoffmannova Ves (Neu-
hoffmansdorf)
1640 – 1664 – Wolfgang Friedrich Hoffmann. Byl silně protestantský, dříve 
než musel v roce 1655 pod tlakem svoji víru změnit. Jeho žena a on zemřeli 
v roce 1664 na neštovice. S jeho smrtí vymřel rod Hoffmannů v mužské linii.
1664 – 1678 -  poručnictví knížete Fredinanda z Dietrichsteinu nad dcerami 
Xaverií a Marií Elisabeth.
1678 – 1705 – Marie Elisabeth se vdala za hraběte Sigmunda von Dietrchs-
tein.
1705 – 1745 – Ernestine von Dietrichstein, dcera předchozího,, provdaná 
hraběnka von Gallas, v druhém manželství provdaná za Aloise von Harrach. 
Se smrtí Ernestiny vymřel rod Hoffmannů v ženské linii na panství Rabštejn 
– Janovice.
1745 – 1778 – Ferdinand Bonaventura von Harrach, syn Aloise von Harrach, 
nevlastní syn Ernestiny.
1778 – 1783 – Ernst Guido von Harrach, nevlastní vnuk Ernestiny.
1783 – 1829 – Johann von Harrach (nejstarší syn předchozího).
1829 – 1838 – Ernst Guido von Harrach, bratr předchozího.
1838 – 1884 - Franz Ernst von Harrach, syn předchozího.
1884 – 1911 – Alfred von Harrach, druhý syn předchozího (od něj pochází 
také název „Alfredova chata).
1911 – 1937 – Franz von Harrach, syn předchozího (zemřelý 1937). – V autě 
hraběte byly 28. června 1914 zavražděn v Sarajevu rakouský následnický 
pár. V dalším automobilu se nacházel rozený Novovesan Josef Röscher (č. 
61), komorní sluha hraběte.
1937 – 1945 – Hraběnka Anna Marie von Harrach, druhá dcera předchozí-
ho, provdaná Rosty – Forgach.
(Podle přehledu Tutsch (1), a. a. O., str. 69 – 70).
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Dodatek
Dodatek ke kapitole „Les“:
Když byla řeč o novoveském revíru, tak ten byl svého času pouze technickým 
pojmem, protože území Nové Vsi samo nikdy žádný les neobsahovalo. Novo-
veský revír podléhal lesní správě v Karlově a byl také společně s karlovským 
revírem zahrnován do obecního katastru Karlova. Také hájovna v Nové Vsi 
(viz situační plán na stranách 12 a 13) stála přímo na karlovském pozemku 
a měla karlovské domovní číslo (57).
Z přehledu velikosti obcí na Rýmařovsku od Urbánka (viz. Tutsch, str. 130 
nn) vyplývá, že se Nová Ves samotná rozkládala na 394 hektarech obecní plo-
chy, Stará Ves taky jen na 751 hektarech, naproti tomu Karlov na 2319 hekta-
rech a Žďárský Potok dokonce na 3660 hektarech, přičemž k území obce byl 
započten poslední panský les, ačkoliv také první obec hraničila s těmito roz-
sáhlými lesními pozemky. Domněnky, že přičlenění lesa mělo mít souvislost 
s dřívějším okamžikem založením místa, se jeví jako chybné, zvláště pokud 
se zjistí, že dotčené obě obce s relativně malou rozlohou plochy byly založeny 
značně dříve, tj. byly dříve zmiňovány v listinách: jmenovitě Stará Ves v roce 
1561 a Nová Ves v roce 1616 oproti Karlovu (v roce 1680) a Žďárskému Potoku 
(v latinské farní matrice poprvé v roce 1693). K objasnění této záhadné věci 
s přičleňováním lesů jsme už nedokázali přispět novými fakty.
Dodatek ke kapitole „Místní názvy“:
Ze sebraných podkladů pro tuto brožuru od Karla Kolba vyplývají i další 
místní jména, které jsou obsaženy na starých mapách z let 1666/70 a 1759. 
Kvůli kompletnosti je zde uvádíme, přestože už nejsou známy více genera-
cím: „Moserstöcke“ (Moserova hole – JK); „Moserried“ (Moserova bažina 
– JK); „Dudelerb“ (Dudelovo dědictví – JK); „DummeMagds Baude“ (Chata 
u hloupé holky – JK) (zkratka JK je josefínský katastr). „Katzensteg“ (Koči-
čí stezka – AJ); „Hasselwiessel“ (Hasslova loučka – AJ); „ImNassen“ (V mok-
řavách – AJ); „Aberröschig“ (rösch znamená ostrý, AJ) / (zkratka AJ zname-
ná Archiv Janovice).



84

Seznam pramenů (alfabeticky)
BADSTIEBER, A.: Verlorene Heimat Herzogsdorf, Homberg/Ohm,  1979/80.
BEZIRKSLEHRERVEREIN (Hrsg.): Der politische Bezirk Römerstadt, 1985.
CHRONIK der Herrschaft Rabenstein – Janowitz, handschriftliche Überlie-
ferung, (Römerstädter Heimatstube).
DER NEUE BROCKHAUS: Sonderausgabe Reader’s Digest, Stuttgart 1973.
HEIDER, J.: Von der Neudorfer Feurwehr, in: Römerstädter Ländchen, Jg. 
34/194.
REUNER (Hrsg.) Heimat-Landkarte Sudetenland, Kempten.
SCHWARZ, Dr. Ernst: Sudetendeutsches Schicksal im Laufe Jahrhunderte, 
München 1976.
SPRINGER, J.: Chronik von Römerstadtund Umgebung, Römerstadt 1901.
STATISTISCHE CENTRAL-COMMISSION (Hrsg.): SpezialOrts-Reperto-
rium von Mähren, Wien 1885.
TUTSCH (1), Dr. Franz: Römerstadtunddas Römerstädter Ländchen, Wolf-
ratshausen 1964.
TUTSCH (2), Dr. Franz: Unser Lindenkirchel, in: Römerstädter Ländchen-
vom 23. 7. 67.
ZOHNER, Oskar: Fragmente aus der geschchte von Neudorf, Hahnbach (ver-
vielfältigtes Manuskript).

Cennou přípravu k této brožuře poskytnul: Karl Kolb
Editoři „UnsereschöneHeimat Neudorf“: Elisabeth a Bernhard Röscher
Fotografie, mapy, skici a noty: rodina Röscher
Vytvoření obálky: Albert Kopetzky
Kresby perem: Volker Heider
Vydavatel: Heimatkreis Römerstadt, Hans Zimmer
Kontaktní adresa pro otázky a objednávky: Bruno Heider
Následující krajané podali informace a příspěvky, poskytli obrazový mate-
riál nebo pomohli jinak: Bruno Heider (Brechen); Josef Heider (Rimsting); 
Rektor O. Zohner (Hahnbach); Alois Zoth (Büdingen); Anna Thiel (Büdin-
gen);Karl Olbrich (Gerolfing); Pepi Dittrich (Limburg); Fritzi Ludwig (Lieb-
los); Anni Montag (Bruchköbel); Rudolf Ender (Brechen); Heinz Karl (Lieb-
los) a další.



85


