Jihočeský kraj

SÍŇ VOROPLAVBY
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↑ Text a foto:
Vojtěch Pavelčík

PURKARCI
Různých muzeí, muzejíček, síní tradic a podobně
je možné při toulkách po republice nalézt nespočet.
Většinou jsou tematický spjaty s lokalitou, kde se
nacházejí, a návštěvník se v nich dozví spoustu
zajímavého často právě i o místech, která v okolí
navštívil. Jedno takové malé muzeum naleznete
v jihočeské vsi Purkarec.
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Purkarec se rozkládá na levém břehu
Vltavy, mezi Hlubokou a Týnem nad
Vltavou. Jde o prastarou plaveckou
obec, kde jsou na svou slavnou historii
také náležitě hrdí. Již roku 1902 zde byl
(po vzoru sesterských spolků v Praze,
Davli a Štěchovicích) založen spolek
Vltavan, který funguje dodnes. A právě
o voroplavbě, spolku Vltavan a vlastně
o všem, co s historií řeky v Purkarci souvisí, pojednává expozice, kterou naleznete v „Síni voroplavby“ v Purkarci.
Na toto malé muzeum narazíte v centru,
v budově někdejšího obecního úřadu.
Určitě jej nepřehlédnete, protože
v oplocené zahrádce přímo před stavením spatříte skutečný vltavský vor (tedy
jednu z tabulí, z nichž byl celý pramen
sestaven). V Purkarci jej svázali v roce
2007 u příležitosti výročí 105 let od založení spolku Vltavan. Samotná expozice zaujímá dvě místnosti a najdete
v ní vše, co souvisí s historií Vltavanu (vlajky, kroj, dobové fotografie a dokumenty…) a samozřejmě také vše, co
souviselo s plaveckým řemeslem, počínaje originálním
nářadím pro stavbu vorů, množstvím dobových fotografií zachycujících vltavskou plavbu apod. A protože část
Purkarce včetně několika přilehlých obcí a samot v roce
1991 zatopila vzdutá hladina přehrady Hněvkovice, připomíná část expozice i tyto zaniklé lokality. Nechybí několik nástěnek mapujících činnost spolku Vltavan a malá
knihovnička s „povltavskou“ literaturou.

↑ Detail jednoho z modelů vltavského pramene
→ Expozice plaveckého nářadí

Praktické informace: otevřeno je od května do září
od 9 do17 hod každý den mimo pondělí. Pokud náhodou v muzeu nikoho nenajdete, neváhejte zavolat
na tel. čísla uvedená na dveřích a určitě se dovnitř dostanete. Bližší informace: www.vltava.cz/purkarec.
Přes Purkarec vede červená turistická značka spojující
Týn nad Vltavou a Hlubokou nad Vltavou. Jedná se
o nádhernou vycházku z velké části procházející kolem
Vltavy přes Hlubockou oboru. Podobně je vedena
i cyklostezka.
Purkarec a okolí zachycuje mapa KČT č. 72.

