Vltavan opět v akci
28.6. 2010, MVDr. Eduard Slanec
Dne 26. 6. 2010 se členové Vltavanu Davle, Praha, Štěchovice, Purkarec a Dělnické besedy
Havlíček ze Řevnic zúčastnili opakovaně po pěti letech slavnosti k uctění naší nejdelší řeky
Vltavy. V roce 1970 byla na jeden skalní útes cca 2 km jižně od obce Kvildy (160 obyvatel)
umístěna pamětní deska s nápisem „ Vltavě živitelce- vděční Vltavané“. Byl zde vzdán hold
této řece, která v těžkých dobách civilizace Šumavy pomáhala lidem přežít v nehostinné
krajině hlubokých hvozdů.
Většina z nás ví, že Vltava pramení pod Černou horou jako Černý potok. Posilovaný dalšími
potůčky se právě u Kvildy mění v Teplou Vltavu a ještě dále pak u Mrtvého luhu se spojuje se
Studenou Vltavou. V dnešní době se kolem pramenů Vltavy zachovalo asi 2,5 ha převážně
smrkového pralesa. Kruté životní podmínky na Šumavě jsou pravdivě popsány v řadě románů
Karla Klostermana (V srdci šumavských hvozdů, Skláři, Mlhy na blatech a další), které jednoznačně
potvrzují, že řeka Vltava dlouhá 433 km, plynoucí z jihu naší republiky na sever přes Prahu si
tuto vzpomínku, pokoru a úctu zcela zasluhuje. I povodně z roku 2002 to dosvědčují.
Všichni hosté se přepravili autobusy do Vimperku, kde se převlékli do vltavanských krojů.
Slavnost byla zahájena na náměstí v Kvildě. Uvítáni jsme byli současným i dřívějším
starostou obce Kvilda. Po úvodních projevech dal br. Michal Bárta ( předseda Vltavanu
Purkarec) povel k zahájení krojovaného průvodu se spolkovými prapory. Průvod doprovázela
dechová hudba Jihočeské Vlachovky až k pamětní desce. Těsně pod pamětní desku po
přechodu Teplé Vltavy zástupci obce a spolků byl zavěšen vavřínový věnec a kytice. Pro
méně mobilní členy byl vypraven k pamětní desce a zpět autobus. Po ukončení pietní akce
bylo příjemné při zpáteční cestě vnímat krásy Šumavy a různorodost rostlinného biotopu
typického právě pro toto krajinu. Na oběd byl rezervován sál v restauraci „ Král Šumavy“. V
nabídce byla svíčková a řízek s bramborovým salátem a pití podle vlastního výběru. Pro
účastníky průvodu byl umožněn volný vstup do místního muzea a kostela sv. Štěpána. Na
závěr byl všem předán Pamětní list k 40. výročí odhalení pamětní desky Vltavě živitelce.
Z Davle jelo 67 členů Vltavanu a jeho příznivců z celkového počtu 155 účastníků. Na
organizaci zájezdu se podílely sestry M. Kolbeková, J. Veverková a br. F. Dolejší. Celou
cestu autobusem nám zpříjemnil osvědčený průvodce br. Václav Benda.

