BOJE O KVILDU A OKOLÍ 2008
OSVOBOZOVÁNÍ ŠUMAVY O PÁR LET POZDĚJI

KONVOJ. Historická vozidla Klubu 4. obrněné divize dorazí do Kvildy pátek, aby tam vojáci rozbalili stanový tábor. V sobotu se pak
pustí do boje o Kvildu samotnou. Bitva začíná v jedenáct hodin a potrvá zhruba hodinu. Foto: Archiv OÚ Kvilda
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Šumavské boje
začínají v pondělí
Šumava/ Výstřely německých
a amerických vojsk budou na
Kvildě, Borových Ladách a
Strážném padat v pondělí.
Klub 4. obrněné divize
Pelhřimov totiž bude šumavskými obcemi projíždět z
hlavních oslav v Plzni směrem
do hraniční obce Strážný, a tak
způsobí na Šumavě trochu
rozruch.
Starosta Kvildy Václav
Vostradovský, který se jako v
předchozích letech zasadil o
to, aby se válka na Šumavě
opakovala, totiž potvrdil, že
německá armáda obsadí jeho
úřad v pondělí kolem poledne.
„Následovat jí ale bude armáda americká a po několika výstřelech se Němci dají na
ústup směrem na Borová Lada,“ upřesnil scénář bitvy o
Kvildu Václav Vostradovský.
Ale to je jen začátek všech
oslav, které mají připomenout
osvobozování
šumavských
kopců.
Němečtí vojáci se totiž začnou přesouvat na Borová Lada a i tam hodlají obsadit radnici. „Následovat bude podobný scénář, ale až zhruba v jednu hodinu po poledni,“ doplnil
Václav Vostradovský. V Borových Ladách se vojenské jednotky obou armád chvíli
pozdrží a předvedou svou
techniku místním dětem, kde

by na ně mohly čekat také nějaké ty „pravé“ americké žvýkačky.
Z Borových Lad mají jednotky naplánovaný přesun do
Strážného, kde je čeká rozbalení tábora a boj. Budou totiž
osvobozovat také obec na hranici z Německem. „Tam už bude bitva opravdu tvrdá a doufejme, že vítězství si připíší
právě americké jednotky,“
uzavřel plán, který je předzvěstí květnových oslav 63.
výročí osvobození jihozápadních Čech a ukončení II. světové války na Kvildě na podpodry Krajského úřadu. (aja)

V PLNÉ POLNÍ. Vojáci jsou ve
dnech výročí osvobození rozeseti
v okolních polích. Většinou to vypadá, jakoby se opravdu vrátili
válečná léta. Foto: Archiv OÚ Kvilda

Kvildu a její obyvatele čeká válečné klima
JANA AMORTOVÁ

Kvilda/ Bezohlednost a krutost
válečných i poválečných let si
připomenou v pátek 9. a v sobotu 10. května lidé ve Kvildě a
jejím okolí.
V pátek dopoledne přijede do
šumavské obce Klub 4. obrněné divize Plzeň, aby rozbalil
vojenský tábor U Pily na Kvildě. „Sobotní ráno, do kterého
se Kvildští probudí, bude ve
znamení bitvy. Německá
osádka by měla při osvobozování Kvildy sehrát klíčovou
úlohu a zamezit postupu ame-

rických sil. K hlavnímu střetu
dojde úderem jedenácté hodiny dopoledne. Ztráty budou
určitě na obou stranách, ale
věříme, že se vše odehraje podle scénáře z roku 1945,“ zve
kvildský starosta na oslavy 63.
výročí osvobození jihozápadních Čech a ukončení II. světové války.
Sobotní program ale začíná v
deset hodin dopoledne přímo
uprostřed obce, a to pietním
aktem u pomníku neznámého
vojína.
Samotná bitva o Kvildu bude
trvat od jedenácti zhruba ho-

dinu. Program pak bude pokračovat ve dvě hodiny ve vojenském táboře přednáškou.
Připraveny jsou dovednostní
hry pro děti a chybět nebude
ani ukázka zbraní a vojenské
techniky.
Tím se děti mohou bavit až
zhruba do 19 hodin večer. To
pak začne májová zábava v
místním obecním sále. Okolo
deváté hodiny večer pak přijde
na řadu ohňostroj na sjezdovce, jež bude završením celých
oslav.
Cílem celých slavností je
podle kvildského starosty při-

OSLAVY SE VŠÍM VŠUDY. Nejen bitva, ale pieta u pomníku neznámého vojína se chystá na sobotu 10. května. Foto: Archiv OÚ Kvilda

pomenutí sledu historických
událostí přelomu dubna a
května 1945. „Tehdy totiž americké jednotky překročily průsmyky v jižní části Českého lesa a Šumavy v prostoru
Hartmanic
a
Kunžvartu,
dnešní obci Strážný,“ připomněl historii. Poblíž Zátoně a
Horní Vltavice se pak střetly
zbytky jednotek SS a dále 7. a
11. elitní obrněné divize.
V této části šumavských lesů
také padl jeden z posledních
amerických vojáků na českém
území. Byl jím Čechoameričan
Charles Havlata.

