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Department Vosges (5. etapa)  

 

Department Vosges vznikol v roku 1790 počas Veľkej francúzskej revolúcie. Má asi 375-tisíc 

obyvateľov a je pomenovaný po tamojšom pohorí Vosges. Najvyšší vrchol sa volá Grand 

Ballon, ktorý meria 1424 metrov. Podobne vysoká je Fabova hoľa, teda najvyšší vrchol 

Veporských vrchov nachádzajúcich sa na rozhraní okresov Rimavská Sobota a Brezno. Asi je 

každému je jasné, že pohorie Vosges nepatrí medzi vysoké, sú to vlastne len malé kopčeky, 

ktoré tvoria prirodzenú hranicu s Nemeckom. Department sa skladá zo 17 okresov a 507 

obcí. Rozprestiera sa na ploche 5900 kilometrov štvorcových. Jeho poloha v blízkosti 

Nemecka bolo pre miestnych obyvateľov vždy veľkým problémom. Či už počas Prusko-

francúzskej vojny alebo to bolo počas oboch svetových vojen. Kruté časy pripomínajú mnohé 

vojenské cintoríny. Najväčší z nich je venovaný americkému 45. pešiemu pluku. Vojnová 

história územia sa ale začala písať už omnoho skôr. Každý z nás si z dejepisu pamätá 

Storočnú vojnu medzi Francúzskom a Anglickom, ktorú vďaka Jane z Arku vyhrala práve 

krajina galského kohúta. Táto mladá sympatická Francúzska na narodila tu, v dedinke 

Domrémy. Hlavným mestom Vosgesu je Épinal. Mesto má 36-tisíc obyvateľov a je známe 

vďaka takzvaným obrázkom Épinalu. V meste majú tradície farebné drevoryty, ktoré 

zobrazujú rôzne ľudové motívy, slávne vojenské víťazstvá či napoleonské dejiny. Okrem toho 

tu nájdeme textilný priemysel, ktorý zamestnáva absolventov tamojšej textilnej školy. Medzi 

partnerské mestá patrí Nový Jičín či macedónske mesto Bitola. Asi najslávnejším rodákom 

je Nacer Bouhanni, teda jazdec Cofidisu, ktorý sa bude chcieť určite doma ukázať v čo 

najlepšom svetle.  

 

Department Haute-Saône (5. etapa)  

 

Department je pomenovaný podľa rieky Saône. Je prítokom Rhôny, vlieva sa do nej v Lyone 

a meria 473 kilometrov. Rok vzniku je rovnaký ako pri departmente Vosges, teda 1790 plus 

mínus po tamojšej revolúcii. Po roku 1815, teda po definitívnej porážke Napoleona sa tu na 

tri roky usalašili rakúski vojaci. Počet obyvateľov regiónu je približne rovnaký ako počet 

obyvateľov metropoly nášho východu, teda asi 240-tisíc. Na vidieku sú hlavným zdrojom 

obživy poľnohospodárske aktivity, v mestách prevláda priemysel. A to najmä v hlavnom 

meste Vesoul. Mesto má viac ako 16-tisíc obyvateľov a v roku 2001 získalo vo Francúzsku 

titul najšportovejšie mesto krajiny. Na tak malé mesto celkom pekný úspech. Spomínaný 

priemysel má na starosti hlavne francúzska automobilka PSA, ktorá tu má svoje výrobné 

linky a zamestnáva tam tisíce a tisíce domácich. Počas histórie sa striedali pokojné a bujaré 

obdobia, tak napríklad počas prvej svetovej vojny mali obyvatelia od výbuchov granátov 

pokoj, no počas druhej svetovej vojny tu dokonca museli vybudovať veľký tábor pre zajatých 

Nemcov. Mesto napokon oslobodili Američania. Zo súčasnosti stojí za zmienku pravidelný 

festival ázijskej kinematografie, ktorý sa koná pravidelne už od roku 1995. Vždy poskytne 

divákom, ktorých sa tu zíde okolo 25 –tisíc asi 90 a viac filmov z celej Ázie. Počas filmov si 

môžete vychutnať miestne špeciality akými sú guláš či iné výmysly často spojené s mäsom, 

červeným vínom, hubami či syrom. Tomu sa povie zdravá strava.  


