Vltavan po pěti letech opět na KVILDĚ
Text: MVDr. Eduard Slanec, 7.6.2015
Dne 6.6.2015 se členové Vltavanu Davle, Prahy, Štěchovic, Purkarce a Dělnické besedy
Havlíček ze Řevnic zúčastnili slavnosti k uctění nejdelší české řeky Vltavy. V roce 1970
byla na jeden skalní útes cca 2 km jižně od obce Kvildy ( 165 obyvatel) umístěna
vltavanskými spolky 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.
Všichni hosté se přepravili autobusy do obce Kvilda, kde se převlékli do vltavanských krojů.
Po uvítáni br. Michalem Bártou a starostou obce Kvilda Václavem Postradovským na
náměstí byl zahájen krojovaný průvod v čele se spolkovými prapory a hudbou Netoličkou.
Průvod se zastavil na břehu před pamětní deskou. Zástupci obce a spolků byl k pamětní desce
zavěšen vavřínový věnec a kytice. Pietní akce byla ukončena hudebními skladbami. Pro méně
mobilní členy byl vypraven zpět autobus.
Po návratu byli zájemci postupně přepraveni k pramenům Vltavy.
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 trčí kolem pramenů Vltavy hektary smrkového lesa
zdevastovaného kůrovcem. Řeka Vltava ve své délce 433 km, plynoucí z jihu naší republiky
na sever přes Prahu si tuto vzpomínku, pokoru a úctu zcela zasluhuje. Letos se přání většiny
vltavanů vidět pramen Vltavy povedlo díky br. M. Bártovi a starostovi obce Kvilda, kteří
obstarali povolení vjezdu autobusu do této chráněné oblasti. Ochutnávka vody přímo
z pramene byla komentována slovy „ čirá a studená!. Výčepní br, J. Fiala obsloužil všechny
zájemce.
Vzhledem k tomu, že v současné době nebyl na Kvildě k dispozici dostatečně velký sál,
zajistila sestra J. Hrubá vhodné a důstojné prostředí k pokračování této akce ve Volyni
v hotelu Na Nové, kde se podával oběd a byl všem předán Pamětní list k 45. výročí odhalení
pamětní desky Vltavě živitelce
Koho ještě nezmohlo vedro a únava měl možnost se seznámit s volyňskými památkami. První
budova, která zaujala byla stará radnice na náměstí vystavěná roku 1521 zdobená v průčelí
attikou a grafity. Br. H. Ortner se pochlubil, že jeho firma se na opravě této výzdoby podílela.
Za povšimnutí stál i morový sloup z roku 1768 stojící na náměstí proti radnici. Těm
odvážnějším jistě neunikla podívaná na volyňskou tvrz a Kostel Všech svatých nebo
dominantní budovu základní volyňské školy.
Z Davle přijelo 72 členů Vltavanu a jeho příznivců z celkového počtu 155 účastníků. Na
organizaci zájezdu se významně podílely sestry O. Volešáková a J.. Hrubá, sponzorsky br. J.
Podr a F. Dolejší. Zájezd na Kvildu se vydařil, počasí nám přálo až moc.

