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Volba pro Slavonicko

Letošní  rok  jsme  měli  poněkud  pomalejší  náběh.  Tradiční  lyžařskou  sezónu  jsme  opět  nahradili
turistikou  neboť  sníh  nikdy nevydržel  v takovém množství  a  kvalitě,  aby  se  v našich podmínkách
mohlo  lyžovat.   Protože  byly  opravdu  teplé  dny,  dalo  se  i  dobře  jezdit  na  kole  a  tak  jsme  ve
skupinkách tyto dvě aktivity vystřídali. 

Řemeslné Slavonice aneb setkání motalinek proběhlo opět v měsíci březnu za účasti 27 lektorek. Jarní
dostaveníčko si ve Slavonicích dali milovníci, tvůrci řemesel a netradičních technik. Do renesančního
města se sjeli opět lektoři z celé republiky, kde prostřednictvím různých kurzů se účastníci mohou
zdokonalit v nových technikách. V Arkádě se přiučili technice fimo, drátkování, síťování, pergamano,
šití  zipových kabelek,  vajíčka zdobená madeirou a voskem, tkaní  na čtyřlistovém stavu, práce na
hrnčířském kruhu nebo jenom potiskat tričko originálními razítky Zuzany Krajčovičové. Přijeli  sem
účastníci z celé republiky a potěšitelný byl i vysoký zájem místních lidí a lidí z regionu. Velký úspěch u
účastníků měly i dílny z domácích Slavonic – práce na hrnčířském kruhu Terezy Kuhnové, tiskání u
Zuzany Krajčovičové a Mařížská keramika – Namaluj si vlastní hrneček. Proto přáním organizátorů ze
Slavonické volby i nadále je nahlížet do světa řemesel našich předků, dát možnost tvořit i mladým a
všem co mají  zájem o tuto činnost.  Vždyť  přece řemeslo nemá jen zlaté  dno,  ale  má i  tradici  a
perspektivu. Šikovné ručičky v rámci jarního setkání podpořily první část projektu Mámy pro mámy.
Podařilo  se  vyrobit  mnoho krásných věciček,  které  Volba pro Slavonicko charitativně předala  do
okresních  nemocnic.  Letos  poprvé  naše  sdružení  spojilo  sport  se  životním  prostředím.  Nordic  -
Walkingovou  vycházkou  kolem  Slavonického  potoka  si  připoměly  účastnice  řemeslných  dílen
významný páteční den 22. 3. Světový den vody. Kdo se chtěl projít a poznat blíže tento krajinotvorný
prvek Slavonic,  přišel  o víkendu do Arkády a vyšlápl  si  s  námi!!  Nejen tento den je příležitostí  a
důvodem  připomenout  si,  že  voda  je  bezpochyby  jedním  z  nejdůležitějších  zdrojů  pro  přežití  a
důstojný  život  lidské  civilizace.  Lidé  s  vodou zvykli  zacházet  jako  se  zdrojem nevyčerpatelným a
nezničitelným. A je čím dál tím jasnější, že takový přístup přináší bezprostřední ohrožení života na
zemi. Tímto dnem i MOTALINKY poukázaly na problémy spojené s vodou a vodním hospodářství. Na
akci, pořádanou Volbou pro Slavonicko, navazovaly další aktivity, zaměřeny především na čistotu a
ochranu vod a na šetření vodními prostředky. Každoroční kampaň si tak klade za cíl, připomenout
lidem na celém světě význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů.

I v letošním roce zajišťujeme zdárný průběh Virtuální univerzity třetího věku, kde je  zapojeno 21
posluchačů – seniorů.

Květnová  cykloakce  kolem řeky Ybbs 30, - 31. 5.  Ubytování:   v penzionu, bydleli  jsme na třech
místech v  Ybbsitz.  Startujeme v Lunz am See,  kde využijeme hezké výhledy a  příjemné jezero  a
pokračujeme přes Kasten, kde se zastavíme u historického mostu, dále na Göstling s nádherným
historickým jádrem. Pokračujeme na Opponitz, kde nás čeká největší stoupání na celé trase. 

Další den šlapeme dál do Waidhofen an der Ybbs. Tam je spousta zajímavých památek (stará věž,
gotický kostel, zámek atd.) Zde strávíme podvečer procházkou a objevováním zajímavostí. Další den



pokračujeme příjemnou cestou do Amstettenu. Zde rozhodneme dle fyzických sil, času a počasí, zda
skončíme nebo ještě 16 km do Ybbsu. Následně pokračujeme pak autobusem dál k domovu.

V srpnu nás čeká další velká akce. Na cykloputování kolem řeky Enns v termínu od 1. – 6. 8 odjela
skupina 44 cyklistů na trať dlouhou 258 km.

Naše poslední vícedenní akce : Známá Traismauerská cyklostezka patří k nejkrásnějším v Rakousku.
Naše cyklostezka  začíná v nadmořské výšce 868 metrů speciálně v místě, které známe z vyprávění.
Její  první etapa vede nádherným horským světem kolem pastvin a průzračně čistých jezírek,  stále
podél zatím ještě klidného a tichého toku řeky Traisen. Zvláště působivý je kontrast mezi mohutným,
drsným a světlým masivem. 111 km dlouhá cyklostezka Traisentalradweg začíná ve světoznámém
poutním Mariazellu s překrásným klášterem v sedle Alp a vede po rovině a s kopce podmanivou
krajinou  lemovanou  zprvu  alpskými  vrcholky,  přes  kolébku  lyžování  Lilienfeld  s  cisterciáckým
klášterem, živými vesničkami, historickými městy, mezi poli a vinohrady až k soutoku s Dunajem (187
m n. m.). Bonbónkem je pak poslední etapa k Dunaji nejkrásnější částí cyklostezky. Zde si řeka Traisen
razí cestu mezi rozeklanými skalami nejmladšího rakouského národního parku.

V  rámci  projektu  DY-THA  rail  zorganizovala  VPS  ještě  i  mezinárodní  cyklovýlet.  Na  startu  se
registrovalo 101 cyklistů, dalších 22 se přidalo cestou. Děkujeme všem za účast a dobrovolníkům za
pomoc při organizaci.

Závěr  cyklistické  sezóny  –  byl  mezinárodní:  3.  –  4.  10.  2015  Nová  cyklotrasa  –  nové  poznání  -
THAYARUNDE  je cyklotrasa dlouhá 96 km podél meandrující řeky Dyje do nádherné krajiny spojující
regiony Slavonicko a příhraniční rakouské obce - Waidhofen, Raabs a Gross Siegharts.  Zde vzniká
nová  cyklotrasa  kolem  bývalých  železničních  tratí.  Ze  Slavonic  jsme  jeli  podél  cyklotrasy  do
Dobersbergu, dále do Waidhofenu, přes kopec do Gross Sieghartsu. Zde byl připravený nocleh. Druhý
den jsme jeli do Raabsu kolem bývalé železnice, dále do Dešné, Písečně a zpět do Slavonic. 

Na podzim se opět sjeli motalinky do našeho města a probíhali další z celé řady řemeslných dílen.
Vedle klasického pletení z papíru jsme vyráběli potřeby do domácnosti podle vzorů našich babiček.
Celé setkání bylo v komorním stylu a zaměřeno na tradici,  ekologické potřeby do domácnosti bez
chemie  a  elektroniky.  Pro  veřejnost  jsme uspořádali  besedu a  praktický  kurz  –  praní  a  čistících
prostředků bez chemie. 

Závěr roku jsme podpořili  dílnou pro děti,  vyráběli jsme sádrové odlitky andílků jako dekoraci pro
vánoční období. 

Rok je u koce a my děkujeme všem, kdo s námi spolupracovali, hlavně Ing. Janu Horáčkovi, městu
Slavonice, pracovnicím TIC Slavonice, Rainerovi Mikschemu, Sparkasse, firmě Štefl dalším. Děkujeme i
Jihočeskému kraji za grantovou podporu.                                 


