
Nová Víska – minulost a přítomnost

aneb 

tenkrát a dnes

 

            
  Na levé  straně silnice spojující  Dolní  Poustevnu s  Lobendavou vidíme 

v místech někdejší  Wurzelovy  usedlosti  ceduli  s nápisem „Výrobna kozího sýra 
Nová Víska“. Pro cestovatele z daleka nebo pro mladé je to nic neříkající cedule, 
ale pod jménem Nová Víska se kdysi skrýval malý ráj. Zavede nás tam silnička 
plná  děr,  kolem které  se  v poklidu  pasou černé  krávy,  zřejmě  pocházející  ze 
simmentálského plemene.  

            Jak známo, řádila zde v červenci 1936 velká vichřice, která poškodila 
mnoho zemědělských usedlostí, strhala střechy a zanesla je daleko od domů.

            Až do krutého vyhnání v roce 1945 stálo v obci 47 domů a žilo zde asi 
250 obyvatel. Ze tří zdejších hostinců byl nejznámější hostinec U Písniček, stojící 
poblíž  česko-saské  hranice  směrem  na  Langburkersdorf.  Obyvatelům  denně 
sloužily  dva obchody a spojení se světem zajišťovala pošta v Horní Poustevně, 
která měla na domě č. 16 svoji poštovní schránku. 

            V současné době zde spatříme jen osm domů, z nichž jsou tři obydlené. 
Jinak zde  nalezneme mnoho zarostlých míst  se  zbytky zdiva,  jakožto  doklady 
německé minulosti.  Na západním okraji  obce se nalézá téměř zaniklý hřbitov, 
zřízený  v roce  1874.  Jako  poslední  zde  byl  v roce  1998  pohřben  Jan  Hoke 
z Mikulášovic.



Po 60 letech zde přece jen vidíme něco potěšujícího. Na začátku obce ve 
směru od Horní Poustevny byl objekt někdejšího státního statku přebudován na 
výrobnu kozího sýra.  Již zesnulý ředitel Ústavu pro mentálně retardované zde 
v Nové  Vísce  založil  chov  hospodářských  zvířat,  kde  v letních  měsících 
 pracovaly  postižené děti. Výrobu kozího sýra zde provozuje jeho dcera, a ten je 
stále žádanější.  Mléko dodává asi 30 čtyřnožců. 

Zásluhou  města  Dolní  Poustevna  bylo  v  Nové  Vísce  zachráněno  před 
zkázou a obnoveno šest křížků u cest, a to včetně původních německých nápisů. 
Jeden z nich se nalézá nad domem č. 28, který obývá Anton Webersinke se svojí 
rodinou.  

 

Velikonoční jezdci v Nové Vísce
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