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Minulé povídání konÄ•ilo u Watzlawickovy továrny. Dal&scaron;í na&scaron;e cesta vedla kolem &Scaron;traubovy pily.
Minuli jsme odboÄ•ku ke Zlatému potoku a pokraÄ•ovali stále vpravo. AÅ¾ se objevila zajímavÄ› vyvedená cedule s Ä•erveným
nápisem Vogelsang, svobodná zemÄ›, a zde jsme odboÄ•ili. U mÅ¯stku pÅ™es Losenici stojí studánka s krásným kÅ™íÅ¾kem
jehoÅ¾ detaily jsem si neopomnÄ›la vyfotit, ráda se podobnými maliÄ•kostmi kochám, jsou prostÄ› krásné.

Pak uÅ¾ ale cesta stoupá do prudkého kopce a znaÄ•ka upozorÅˆuje, Å¾e v zimÄ› pouze se snÄ›hovými Å™etÄ›zy, pokud
bílo. V&scaron;ak se také dostáváme do nadmoÅ™ské vý&scaron;ky 800 m a více. Okem pátrám po amerických
bizonech, kteÅ™í tu mají údajnÄ› za ohradníky být; zvíÅ™at plno, ale bizoni se zrovna schovali. Navzdory podmraÄ•enému dn
z Vogelsangu otvírá nádherný pohled, kocháme se v&scaron;ichni, syn, vnouÄ•ek i já.
Vogelsang (v pÅ™ekladu název
znamená ptaÄ•í zpÄ›v) kdysi tvoÅ™ila obrovská sklárna , dvorec a také me&scaron;ní kaple sv. Barbory. Sklárna vyrábÄ›la
hlavnÄ› páteÅ™íky potÅ™ebné k výrobÄ› rÅ¯Å¾encÅ¯ a sklenÄ›né výrobky ze &Scaron;umavy putovaly aÅ¾ do Itálie Ä•i blízké
NÄ›mecka. Koncem 19. století sklárna zanikla. V historii Vogelsangu figuruje i jméno SchwarzenbergÅ¯, nicménÄ› pozdÄ›ji
do&scaron;lo ke zmÄ›nám majitele. V 70. letech objekt dvorce (resp. hájenka) vyhoÅ™el a chátral. Stav byl Å¾alostný.
Zásluhou pana Romana Halbhubera , syna nÄ›kdej&scaron;ího majitele, Vogelsang povstal jak Fénix z popela. PÅ™ed
úsilím této rodiny mám tedy neskuteÄ•ný respekt. KdyÅ¾ vidím na fotografiích (z internetu) tÅ™eba jen pÅ¯vodní rozpadlou kap
a coÅ¾ teprve samotný objekt &ndash; Å™íkám si, Å¾e objem práce na obnovÄ› musel být veliký, coÅ¾ je pomÄ›rnÄ› slabé s
Tady jistÄ› ne&scaron;lo o práci na rok, dva, ale o mravenÄ•í úsilí.
Já v&scaron;ak hledám na Vogelsangu je&scaron;tÄ›
jednu zajímavost a brzy ji nacházím. Kámen s otiskem ruky. VáÅ¾e se k nÄ›mu zajímavá povÄ›st, a vysvÄ›tluje pÅ™ívlastek
Vogelsangu na ceduli v údolí &ndash; Vogelsang svobodná zemÄ›.
Básník Ladislav Stehlík v Zemi zamy&scaron;lené
krom popisu krás Vogelsangu pí&scaron;e &bdquo; &hellip;. památný kámen se znamením vtisknuté ruky, který tu leÅ¾í
uÅ¾ z dob tÅ™icetileté války. Tehdy prý &Scaron;védové obklíÄ•ili Vogelsang a Å™ádili jako Ä•ábli. ObráncÅ¯ bylo málo a uÅ¾
se schylovalo k bitvÄ›. Tu &scaron;védský dÅ¯stojník , opíraje se o skálu , zpupnÄ› zakÅ™iÄ•el &ndash; jak málo je moÅ¾né, a
tento kámen zmÄ›kl, tak málo nás tady pÅ™imÄ›jete k útlocitu. Tu najednou povolila tvrdá skála a ruka zpupného
&Scaron;véda se zaboÅ™ila do kamene, v okamÅ¾iku zmÄ›klého jako máslo. K smrti polekán tímto znamením, zmalomyslnÄ›
a právÄ› vzplanuv&scaron;í bitva skonÄ•ila úplnÄ› poráÅ¾kou &Scaron;védÅ¯&ldquo;.
KdyÅ¾ jsem minule zmínila, Å¾e mne
v su&scaron;ickém muzeu zaujala dÅ™evÄ›ná plastika Madony z Podlesí (Ä•eský název Podlesí se neujal a více se pouÅ¾ívá
pÅ¯vodní Vogelsang), ráda bych je&scaron;tÄ› zmínila, Å¾e staÄ•ilo málo a nezachoval se ani tento nÄ›mý svÄ›dek Ä•asÅ¯
minulých. Vogelsang totiÅ¾ vyuÅ¾íval stejnÄ› jako Watzawickovu továrnu i podnik SOLO Su&scaron;ice, a nÄ›jaký
&bdquo;moudrý&ldquo; Ä•lovÄ›k so&scaron;ku pÅ™ihodil do palivového dÅ™eva. Zásluhou jiného pracovníka se na poslední
chvíli podaÅ™ilo dÅ™evÄ›nou plastiku zachránit, a posléze zrenovovat. Z Vogelsangu se mohou zdatnÄ›j&scaron;í poutníci
dostat lesní cestou na Kozí HÅ™bety (Cimruky) Ä•i ZhÅ¯Å™í, ke kterým se mj. váÅ¾í dvÄ› smutné události. Bojíte se rádi? T
Ä•tÄ›te.
Å½ivot na &Scaron;umavÄ› nebyl nikdy Å¾ivotem na rÅ¯Å¾ovém obláÄ•ku. Å½ili zde hlavnÄ› dÅ™evaÅ™i, skláÅ™
pastevci. Krásná &Scaron;umava byla od nepamÄ›ti drsná, tvrdá, nemilosrdná a ti, kteÅ™í zde Å¾ili, museli poÄ•ítat s tím, Å¾e
na chléb se vydÄ›lává tÄ›Å¾ko. Museli v&scaron;ak poÄ•ítat i s vrtochy poÄ•así.
Zvlá&scaron;tÄ› zima bývala zatÄ›Å¾káva
zkou&scaron;kou. SnÄ›hu Ä•asto napadlo mnoho a hlavní bylo vytvoÅ™it zásoby topení na zimu, v zimÄ› proráÅ¾et vysokou
vrstvu snÄ›hu na komínÄ›, aby prÅ¯duchem mohl kouÅ™ proudit ven, topit, topit a zase topit.. Jen tak se dalo pÅ™eÅ¾ít. NÄ›k
v&scaron;ak bylo snÄ›hu tolik, Å¾e se jej nepodaÅ™ilo zvládnout. Zvlá&scaron;tÄ› na horských samotách, které byly odÅ™íznu
od svÄ›ta, se stávalo, Å¾e zemÅ™elí novorozenci byli pohÅ™beni bez svátosti kÅ™tu. NeboÅ¾tíci Ä•asto leÅ¾eli týdny Ä•i m
úmrlÄ•ích prknech, uloÅ¾eni na pÅ¯dÄ› Ä•i v kapliÄ•ce. To, co se odehrálo na Kozích HÅ™betech na jaÅ™e roku 1853, v&scar
bylo o mnoho hor&scaron;í. SnÄ›Å¾ení pÅ™i&scaron;lo uÅ¾ s podzimem pÅ™edchozího roku a neustávalo. Obrovské pÅ™
tak odÅ™ízly vesnici Ä•ítající nÄ›kolik osad, zcela od okolního svÄ›ta, nikdo se nedostal sem ani odtud. Tak to trvalo aÅ¾ od jar
zaÄ•aly prosakovat zvÄ›sti o stra&scaron;ných úmrtích v rodinách. Politický úÅ™ad vyslal do tÄ›chto míst komisi. Bylo potÅ™e
kolem stovky lidí, aby se vÅ¯bec zprÅ¯chodnila cesta k jednotlivým stavením. To, co úÅ™edníci objevili, bylo
pÅ™í&scaron;erné. Nebylo domu, ve kterém by neleÅ¾ela mrtvola, nÄ›která jiÅ¾ v rozkladu, mrtví na postelích s dosud Å¾ivým
av&scaron;ak nemocnými, zoufale zesláblými. NÄ›kteÅ™í lidé ze&scaron;íleli, jiní byli natolik otupÄ›lí, Å¾e nevnímali záchranu,
která k nim pÅ™i&scaron;la. Nejvíce mrtvých bylo mezi dÄ›tmi. Ve stájích mrtvý dobytek, nemÄ›l ho ani kdo nakrmit.
Tyfus&hellip;Vozy s mrtvými pak sjíÅ¾dÄ›li k Rej&scaron;tejnu. Su&scaron;iÄ•tí obÄ•ané i lid z okolí pak posílali pomoc do obc
zasaÅ¾ené epidemií, v&scaron;e bylo tÅ™eba spálit, postele, matrace, aby se zabránilo dal&scaron;ímu &scaron;íÅ™ení tyfu.
Å½ivot se sem vrátil a v roce 1930 tu Å¾ily cca tÅ™i stovky obyvatel, byla tu pak i &scaron;kola.
MoÅ¾ná si teÄ• Å™eknete
je doba dávno minulá. Ale kdyÅ¾ jsem minule psala o devadesátých letech, o tom, jak mne na &Scaron;umavu zavály
pracovní povinnosti, vzpomínám na jeden záÅ¾itek. Tehdy jsme sedÄ›li s kolegou Å™ádnÄ› prokÅ™ehlí na chatÄ› KaÄ•erov,
pÅ¯lkruhovými okny pozorovali krásnÄ› zasnÄ›Å¾ené okolní kopce. Zaujal mne naprosto osamocený domek v lese na
protilehlém kopci. A tehdy majitelé chaty Å™íkali, Å¾e tam bydlí osamÄ›lý pán a kdyÅ¾ napadlo hodnÄ› snÄ›hu, byl 14dnÅ¯
naprosto odÅ™íznutý od svÄ›ta. Mobil v té dobÄ› byl v zaÄ•átcích, a i kdyby ho pán vlastnil, nejspí&scaron; by chybÄ›l signál.
NemÄ›l prý snad ani televizi. Ne vÅ¾dy byl ov&scaron;em sníh pohromou, naopak. Bylo ho tÅ™eba k tomu, aby se dÅ™evo,
pomocí tehdy velmi oblíbeného sáÅˆkování, pÅ™iblíÅ¾ilo z hÅ¯Å™e pÅ™ístupných konÄ•in.
Druhá smutná událost se váÅ
ZhÅ¯Å™í. Na &Scaron;tÄ›drý den roku 1937 se tady stala letecká havárie, kterou se dodnes nepodaÅ™ilo úplnÄ› objasnit a
zÅ™ejmÄ› uÅ¾ se ani nepodaÅ™í. &Scaron;lo o ne&scaron;Å¥astnou náhodu nebo mají pravdu ti, kteÅ™í spekulovali o tom, Å
posádka zahynula, protoÅ¾e na palubÄ› vezl jeden z cestujících, kapitán Flanderka , materiály kompromitující Hitlera?
Více mohou pÅ™íznivci vojenské historie Ä•íst zde: Tolik k Vogelsangu a jeho okolí. ZávÄ›reÄ•né povídání bude o Wagnerce
stateÄ•ném skautovi Vladimíru Brettlovi, který Wagnerku obýval. PÅ™idám i fotografie místa, které mi v první chvíli pÅ™ipadalo
jako stvoÅ™ené pro natáÄ•ení hororu, ale pak jsem si zde pÅ™edstavila kaÅ¾dodenní Å¾ivot lidí &ndash;ruiny mlýna
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Buzo&scaron;ná, ukryté v hustém lese pÅ™ímo u huÄ•ící Losenice, a ani se mi odtud nechtÄ›lo. P. S. V Su&scaron;ici jsem s
zakoupila útlou knihu Franti&scaron;ka Hobizala Údolí Vogelsang, tak mám Ä•tení pro zimní veÄ•ery. MIA(pokraÄ•ování
pÅ™í&scaron;tÄ›)
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