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ZA ANDÄšLEM PÃ•NÄš NA MOUÅ˜ENEC
ÃšterÃ½, 19 prosinec 2017

TémÄ›Å™ za dveÅ™mi jsou vánoÄ•ní svátky, které má vÄ›t&scaron;ina z nás, kromÄ› jiného, spojeny s pohádkami. Jednou
z povedených novodobÄ›j&scaron;ích pohádek je i pohádka AndÄ›l PánÄ›, která se mj. natáÄ•ela i na &scaron;umavském
MouÅ™enci. PrávÄ› sem vás dnes pozvu a pÅ™idám fotografie, které jsem tu poÅ™ídila.

Dostat se na MouÅ™enec nebylo ov&scaron;em úplnÄ› snadné, zkou&scaron;ela jsem to uÅ¾ v záÅ™í pÅ™i cestÄ› ze
V&scaron;erubské vrchoviny a Å½eleznorudska. BohuÅ¾el jsem udÄ›lala chybu a témÄ›Å™ u cíle &scaron;patnÄ› odboÄ•ila, c
mne pak zavedla do Palvínova. Proto jsem si pÅ™í&scaron;tÄ› podrobnÄ›ji nastudovala mapu a na pomoc jsem mÄ›la i syna,
který uÅ¾ na MouÅ™enci byl. Za výchozí bod výletu zvolíme su&scaron;ické námÄ›stí. O Su&scaron;ici uÅ¾ jsem na Kudlan
psala. V období adventním a vánoÄ•ním mÅ¯Å¾e být hezkým záÅ¾itkem náv&scaron;tÄ›va zdej&scaron;ího muzea
s vyhlá&scaron;eným betlémem.
Ze Su&scaron;ice míÅ™íme pÅ™es Otavu po silnici 169 smÄ›r Å½elezná Ruda (míjíme
klá&scaron;ter KapucínÅ¯). Zanedlouho se dostáváme do Dlouhé Vsi. Tady si v&scaron;imnÄ›te domkÅ¯, které mají
okna velice nízko, jsou si navzájem velmi podobné a jsou památkovÄ› chránÄ›né. Za Dlouhou Vsí odboÄ•ujeme vpravo.
Otava v tomto místÄ› vytváÅ™í krásnou scenérii, kde se pravidelnÄ› kochám a velmi pravdÄ›podobnÄ› budu neustále kochat, i
kdybych tu jela je&scaron;tÄ› stokrát. Z jedné strany obloukovité koryto Å™eky, voda s nádechem rezavé barvy omílá
kameny, z opaÄ•né strany se tyÄ•í skály pÅ™írodního parku Kochánov. Brzy v&scaron;ak pÅ™ichází obec Nové MÄ›steÄ•ko,
autobusovou zastávkou odboÄ•ujeme vlevo, úzkou silniÄ•kou pÅ™es zpomalovací pruhy do Rajska a pak uÅ¾ do kopce na
MouÅ™enec, jehoÅ¾ obrysy se tyÄ•í nad lesním porostem v nadmoÅ™ské vý&scaron;ce 617 metrÅ¯. U budovy bývalé &scaron
zatoÄ•íme vlevo. Nenechat se zmást, cesta ke kostelu je hor&scaron;í neÅ¾ ta, co vede vpravo (zde jsem pÅ™i prvním výletu
udÄ›lala chybu a dostala jsem se k bývalým &scaron;védským hrobÅ¯m a k zámku v PalvínovÄ›).

V barevném podzimu &ndash; byla jsem tam koncem Å™íjna - byl MouÅ™enec snad je&scaron;tÄ› krásnÄ›j&scaron;í neÅ¾
nÄ›kterých fotografiích z internetu. Byla jsem, jak se Å™íká &bdquo;paf&ldquo;. Míst, kde máte pocit, Å¾e jste v jiném Ä•ase, uÅ
není mnoho a toto je jedno z nich. Neproudí tu davy turistÅ¯ jako tÅ™eba na KvildÄ› Ä•i ModravÄ›, nejezdí tu na kolech hltaÄ•i
kilometrÅ¯ (jak já jim Å™íkám), prostÄ› klid, klid a zase klid...
NejdÅ™íve jsem si na informaÄ•ní tabuli pÅ™eÄ•etla nÄ›jaká
historii kostela, která sahá do roku cca 1220 a o svatém VintíÅ™i, který je spojen s krajem okolo Hartmanic. Poté uÅ¾ vrátky
na hÅ™bitov, který se rozprostírá kolem kostela.

Nápisy na pomníÄ•cích jsou vesmÄ›s nÄ›mecké, jak by ne, kdyÅ¾ devadesát procent obyvatelstva zde kdysi bylo
nÄ›meckého, pouze deset procent tvoÅ™ili ÄŒe&scaron;i. Mezi sebou se potÅ™ebovali domluvit, tak se jednou týdnÄ› vyuÄ•ov
zdej&scaron;í &scaron;kole Ä•esky. Budova &scaron;koly se dodnes zachovala. Mnoho pomníkÅ¯ a kÅ™íÅ¾kÅ¯ je rÅ¯znÄ›
naklonÄ›ných, z mnohých se zachovaly jen fragmenty, ale právÄ› ty mnÄ› pÅ™i&scaron;ly Ä•asto velmi zajímavé. HÅ™bitov má
v severní Ä•ásti kostnici, kam jsem se ov&scaron;em nedostala, fotila jsem pÅ™es drátÄ›nou mÅ™íÅ¾, bohuÅ¾el fotografie se
nepovedly. V Ä•ásti za kostnicí je Ä•ást pomníkÅ¯ zborcených a jejich fragmenty naházené na hromadÄ›.

Mnoho pomníkÅ¯ je zarostlých vegetací, bÅ™eÄ•Å¥anem i mechem, ale to právÄ› dává zdej&scaron;ímu hÅ™bitovu
neopakovatelnou atmosféru. PrÅ¯hledem mezi stromy obalenými Å¾lutým listím se krásnÄ› vyjímal tajemný hrad
Ka&scaron;perk. KdyÅ¾ jsem obcházela pomníky zaujalo mne, Å¾e mnoho neboÅ¾tíkÅ¯ má na pomníÄ•ku nápis &bdquo;aus
Stepanitz&ldquo;. &Scaron;tÄ›panice jsou totiÅ¾ blízká vesnice, která má v souÄ•asnosti tÅ™i stálé obyvatele.

Je pravdou, Å¾e v dobách, kdy Å¾ili tito lidé, bylo bÄ›Å¾né mít &scaron;est aÅ¾ deset dÄ›tí, takÅ¾e i ve &Scaron;tÄ›panicíc
mnohem více obyvatel, ale pÅ™ece jen tÅ™eba takové Kundratice jsou vÄ›t&scaron;í a takové zastoupení na hÅ™bitovÄ› nema
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Kostel na MouÅ™enci je spjat s jednou opravdu zajímavou muÅ¾skou postavou. Tento muÅ¾ proÅ¾il na MouÅ™enci témÄ›
Å¾ivot a se svými farníky pÅ™estál Ä•tyÅ™i státní zÅ™ízení. ZmiÅˆuji farníky, tu&scaron;íte tedy zÅ™ejmÄ›, Å¾e oním muÅ¾
faráÅ™. TÄ›mto lidem bylo dáno proÅ¾ít spoleÄ•nÄ› ve vzájemné symbióze Rakousko-Uhersko, první svÄ›tovou válku,
meziváleÄ•né období, druhou svÄ›tovou válku. Jmenoval se Franz Andraschko. Narodil se do rodiny bednáÅ™e v ÄŒeských
Å½lebech (okr. Prachatice) roku 1875. RodiÄ•e se mÄ›li co ohánÄ›t, aby své dÄ›ti uÅ¾ivili. ÄŒeské Å½leby leÅ¾í v nadmoÅ™s
vý&scaron;ce kolem 900 metrÅ¯ a v takových podmínkách vypÄ›stovat úrodu dá opravdu mnoho námahy a dÅ™iny, proto
otec je&scaron;tÄ› dÄ›lal bednáÅ™e. Bylo bÄ›Å¾né, Å¾e z kaÅ¾dé rodiny vÄ›t&scaron;inou jedno dítÄ› rodiÄ•e dali do církevn
Z této rodiny nakonec vze&scaron;li knÄ›Å¾í dva. Johanna dali rodiÄ•e na vídeÅˆská knÄ›Å¾ská studia a po velkých prosbách
samotného Franze, laÄ•nícího po knÄ›Å¾ské sluÅ¾bÄ›, nechali nakonec vystudovat dva syny, coÅ¾ je stálo jistÄ› mnoho
sebeobÄ›tování. Ve 24 letech byl Franz vysvÄ›cen na kaplana a téhoÅ¾ roku nastoupil na MouÅ™enec. O tÅ™i roky pozdÄ›j
stal faráÅ™em. NetÄ›&scaron;il se úplnÄ› dobrému zdraví a tak celý Å¾ivot chodil pomÄ›rnÄ› hodnÄ› pÅ™iobleÄ•en. Nosil klo
bezprsté rukavice a aÄ• to odporuje církevnímu Å™ádu, nosil i plnovous. Tuto výjimku si vyslouÅ¾il malou lstí, ospravedlÅˆoval
plnovous zchromlou rukou a nemoÅ¾ností pravidelného holení. Jinak byl ale prý navzdory své pÅ™ísnosti velmi pÅ™átelský,
vlídný. ÄŒasto posílal po své hospodyni jídlo do chudé rodiny a kaÅ¾dou nedÄ›li zval jednoho chudého na faru k obÄ›du. K jeh
povinnostem patÅ™ila i péÄ•e o les a malé hospodáÅ™ství. Byl katechetou na místní &scaron;kole, na starost mÄ›l okolo stovk
dÄ›tí.
ObÄ•as se také postaral o poÅ™ádný rozruch, to kdyÅ¾ tÅ™eba oddal roku 1912 katolíka Karla Netwala a Å¾ido
Meisterovou z Kundratic. Za války zachránil pÅ™ed roztavením zvon zdej&scaron;ího kostela. Dnes se zdá taková vÄ›c
maliÄ•kostí, ale jelikoÅ¾ znám z digitalizovaných kronik, jak NÄ›mci laÄ•nili po zvonech z kostelÅ¯ a kapliÄ•ek i tÄ›ch
nejmen&scaron;ích a zapadlých vísek, byl to jistÄ› odváÅ¾ný a nebezpeÄ•ný Ä•in. Po válce pomalu zaÄ•ínal odsun nÄ›mecké
obyvatelstva a churavý knÄ›z touÅ¾il se odsunu vyhnout a zemÅ™ít na milovaném MouÅ™enci, kde strávil se svými farníky tém
pÅ¯l století. Znal celé generace rodin, kÅ™til je, oddával i jim vykonal sluÅ¾bu poslední. Toto pÅ™ání se nakonec churavému
knÄ›zi splnilo, zemÅ™el na jaÅ™e 1946 a jen maliÄ•ký pomníÄ•ek s datem 12. 4. 1946 a slovy &bdquo;Hier ruhet dehant Franz
Andraschko&ldquo; pÅ™ipomíná tuto osobnost.
Na hÅ™bitovÄ› se ov&scaron;em pohÅ™bívalo i pozdÄ›ji, na&scaron;la jse
hrobku, kde bylo datum úmrtí 1998. Å½ivot na MouÅ™enci &scaron;el dál, mnoho snÄ›hu napadlo na &scaron;umavských
kopcích, mnoho ho odtálo a odteklo po kopcích do zlatonosné Otavy. MouÅ™enec chátral a nutno Å™íci, Å¾e vinou Ä•eských
obyvatel. Doslova orgie se dÄ›ly v kostele, kdyÅ¾ se tÅ™eba kostelní lavice pálily uprostÅ™ed svatostánku. Na&scaron;tÄ›stí s
na&scaron;la parta nad&scaron;encÅ¯, zaloÅ¾ili SpoleÄ•nost pÅ™átel MouÅ™ence a zaÄ•átkem devadesátých let zaÄ•al
MouÅ™enec opÄ›t oÅ¾ívat.
MoÅ¾ná jste si v&scaron;imli, Å¾e jsem se tentokrát oprostila od dat a faktÅ¯, které se váÅ¾í ke kostelu sv. MoÅ™ice na
MouÅ™enci, mimochodem kostelÅ¯ zasvÄ›cených tomuto svÄ›tci je v ÄŒR minimum. Ale vy v&scaron;echna podstatná fakta
najdete právÄ› na stránkách pÅ™átel MouÅ™ence nebo pomocí googlu. V adventním Ä•ase je moÅ¾nost se na MouÅ™enec
podívat, je zde Å™ada akcí.

ZdatnÄ›j&scaron;í turisté mohou vyuÅ¾ít i cestu z Annína, kde se nezapomeÅˆte podívat do sklárny Ä•i nav&scaron;tivte hrobk
rodiny SchmidtÅ¯. ZmiÅˆovala jsem Kundratice. Na zdej&scaron;ím zámku visí americká vlajka. ProÄ•? Inu protoÅ¾e za jeho
zdmi obÄ•as pobývá Eli&scaron;ka Coolidge, roz. Ha&scaron;ková. A kdyÅ¾ pojedete Ä•i pÅ¯jdete pÅ™es &Scaron;tÄ›panice
je&scaron;tÄ› dál, najdete tu opravdovou technickou vzácnost &ndash; smolnou pec u Radkova. Za Hartmanicemi stojí
starý barokní mlýn nebo zámeÄ•ek Karlov, ale pozor, je v soukromém vlastnictví, a autem se k nÄ›mu nedostanete.
Je toho
v této lokalitÄ› mnoho, ale MouÅ™enec je jen jeden...
MIA, Zcela MouÅ™encem okouzlená
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