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Začátek roku  2008 byl do jisté míry opět ovlivněn politickou změnou ve městě. Již při
sestavování rozpočtu nám dali nově zvolení jedinci najevo, že převážnou část rozpočtu pro

neziskové organizace zůstanou pro sportovce. Zda je to rozumné, ať posoudí jiní. Ale výkony
sportovců se nezlepšily, spíš naopak a ani zájemců nepřibylo. Mrzí nás tato nespravedlivost,

ale co si lidé zvolili to se jim jednou vrátí. Na penězích  však pro nás vše nestojí. Hned
počátkem ledna jsme to byli opět my, naše organizace, která byla požádána o spolupráci a

pomoc při otvírání zimních běžeckých tras na Slavonicku. V sobotu 4.1. foukal vítr, ale kdo
nebyl pohodlný, vyrazil do stopy. Upravená byla trasa z Maříže až na Košťálkov, kterou jsme
projeli na běžkách. Na Slavonicku se nedaly stopy vyjet, protože sněhu bylo málo, skútrem se
jen projely tratě, bez říznutí stopy. Tento víkend, však  nebyl pro běžkaře na Slavonicku příliš
vydařený. Další vydatné sněžení však všechny stopy zničilo a i silný vítr odradil lyžaře. Toto

lyžování bylo bohužel v sezoně 2008 poslední. Od té doby sníh již nepřipadl, aby se dalo
jezdit.

 V únoru jsme pokračovali na našem mezinárodním projektu Grundtwig s názvem MOMO. 
Další projekt z fondů EU, z programu Sokrates, přivedl členy občanského sdružení Volba pro
Slavonicko na setkání s novými evropskými partnery do polských Katovic. Do projektu jsou

začleněni, zdravotníci, psychologové, pedagogové a sociální pracovníci z pěti institucí. Z
Německa jsou to dvě organizace, po jednom pak z Rakouska, Polska a Českou republiku
zastupuje VPS Slavonice. Kromě členů občanského sdružení VPS se do projektu, jako

národní partner, zapojila ještě i Psychiatrická léčebna v Jemnici.
Ve dnech 3. – 6. dubna, v Katovicích,  řešitelé projektu diskutovali a vyměňovali si

zkušenosti ze začleňování pacientů, kteří prošli protialkoholovou a protidrogovou léčbou, zpět
do normálního života.

Na setkání se diskutovalo o konkrétních, terapeutických postupech v léčbě včetně časových
harmonogramů. Stanovily se krátkodobé cíle a termíny pro další mobility v rámci projektu.

Hlavním dorozumívacím jazykem byla tentokrát němčina a angličtina. Účastníci měli
možnost rovněž konzultovat své zkušenosti a naplánovat si i vzájemnou výměnu terapeutů ve

svých zařízeních.
V únoru jsme dostali radostnou zprávu. Podařilo se nám úspěšně získat grant nadace

Jihočeské cyklostezky. Začali jsme se připravovat na cykloturistickou akci, která později
zdůraznila jak bylo dobré odstranění hraničních barier. Volba pro Slavonicko, jako jedna z

organizací, která dlouhodobě nabízí cykloturistické výlety, akce pro všechny kategorie
cyklistů . Volba pro Slavonicko připravila pro letošní jaro velkou cykloturistiskou akci pod
názvem – Konečně tu máme změnu, kličkujeme po Schengenu, kterou pořádala v NEDĚLI

25. 5. od 10.00. 
Posláním občanského sdružení Volba pro Slavonicko je mimo jiné i koordinace rozvoje
cyklistiky na Slavonicku, podpora budování sítě cyklistických cest a stezek, péče o její

udržování a značení. S tím souvisí realizace velkých projektů jako je i Příhraniční cyklistická
stezka, kterou společně s Nadací Jihočeské cyklostezky plánují pro Vás připravit členové
VPS. Co však bude ještě zajímavější, hlavně pro podnikatele v hostinských a ubytovacích

službách, je takzvaný Víkend na kole, což je trasa z Třeboně přes Slavonice do Jindřichova
Hradce. Ve Slavonicích se bude nocovat a to přinese městu nové možnosti a pochopitelně i

zisky!!!
Nabízíme zde možnost s námi spolupracovat, věřte, že se Vám to vyplatí, šance je to i pro

Vás. Štěstí bude přát však jen těm připraveným.

V jarním období 20. dubna jsme uspořádali ještě jarní Nordic-Walking přes hranice



 jako mezinárodní výšlap z Písečné do rakouského Neu - Riegers a zpět. Nenáročný výlet, kde
byla možnost opět vyzkoušet si chůzi s hůlkami Nordic - Walking.

Vycházka byla určena:
pro všechny, kteří mají rádi pohyb, pobyt v přírodě a chtějí zlepšit svojí fyzickou kondici.
Tato aktivita může posloužit jako prostředek ke snižování váhy, poznávání okolí, řešení

problémů s bolestmi zad a držením těla, apod. 

 V době kdy naše republika vstoupila do schengenského prostoru se otvírají nové možnosti,
zvláště pro turistiku. Nejsou již žádné hranice a pohyb osob je volnější. Všichni společně

plánují vyznačit další trasy, pro různé typy turistiky. Akce Nordic- Walking, jako další způsob
šetrné turistiky, kterou připravili organizátoři symbolicky ke Dni Země. Jednalo se o

mezinárodní akci a instruktorem tohoto nového a vyhledávaného sportovního odvětví byl
radní Johann Mayer z rakouského Raabsu. Ten všem účastníkům podal metodickou

instruktáž, včetně popisu správné výzbroje, možnosti nákupu a pozitivního vlivu na naše
zdraví. Zda-li je to sport, či jenom chůze o tom se nyní vedou velké diskuse. Účastníkům to

však bylo jedno. Všichni, kteří přišli nelitovali. Nečekaně vysoká byla účast a přijeli i turisté z
Brna, Prahy a dalším regionů. Pozvání přijal i starosta Slavonic Luboš Kryzan s manželkou.

Během pochodu, za krásného jarního počasí si všichni trasu pochvalovali a nadšeně
oddechovali a šlapali.Obdiv zaslouží všichni, kteří se odhodlali to zkusit. Nejmladšímu

účastníkovi bylo 6 let, ale šli i ti, kteří oslaví brzy 70 let. Perfektní servis odvedli Písečenští v
čele se starostou Vladimírem Macků. Pro všechny připravili příjemné překvapení v podobě
nezbytného občerstvení na zámeckém nádvoří a v prostorách zámku. Možná, že nevíte, ale

tato trasa by oficiálně mohla být jednou z prvních pro příznivce Nordic - Walking a vedla by
regionem i přes hranice zpět do Slavonic. Jihočeský kraj je příznivě nakloněn této myšlence.

Počátkem června jsme odjeli na závěrečné sympozium. 
Zástupci Volby pro Slavonicko a Psychiatrické léčebny PATEB Jemnice byli účastníky

závěrečné konference evropského projektu MOMO v německém Hagenu. Místní
psychiatrická klinika AWO byla hlavním koordinátorem dvouletého evropského vzdělávacího

projektu, který řešil problematiku drogově závislých jedinců . Mezi partnerskými
organizacemi pak byla zařízení podobného typu z Polska, Rakouska, Pateb Jemnice a ještě

jedna instituce z německého Berlína. Na závěrečné konferenci vystoupili jednotlivé země se
svými zkušenostmi, psychologové vyhodnotili dotazníky z jednotlivých klinik a evaluovaly se
jednotlivé cíle, které měl projekt řešit. Samotný mezinárodní název MOMO stanovili němečtí

zástupci. Volně by se v překladu jednalo o možnosti a způsoby pomoci jedincům, či
pacientům, kteří prošli léčením své závislosti na alkoholu, drogách, lécích a hracích

automatech. Jak pomoci lidem, kteří se rozhodli znovu se zapojit do plnohodnotného života. 

Hned další týden jsme pořádali další akci. Tentokrát vodáckou aopět na hraniční Dyji.
 Řeka Dyje protékající naším regionem opět ožila první červnový víkend. Občanské sdružení
Volba pro Slavonicko, obec Písečné, vodácký klub z Dačic zorganizovali pro vodáky splutí
romantické Dyje. Tentokrát již z Vnorovic vyjelo na 30 lodí a za krásného slunného počasí,
normálního stavu vody v pohodě, bez „cvaknutí, zvládli vodáci první část. V Písečné pak

gurmáni hodovali nad specialitkami, které připravil hotel Arkáda, jmenovitě manželé Kšírovi.
V neděli, se pak přidali i vodáci z Rakouska a společně všichni sjeli zajímavý a již technicky
náročnější úsek do Weikertschlagu. Zde také již o nějaké vykoupání nebyla nouze, ale bylo



spíše zpestření celé plavby. Sponzorsky podpořili akci Waldviertel-Sparkasse a Envicomp za
přispění Jihočeského kraje. Poděkování patří obci Písečné v čele s panem starostou

Vladimírem Macků za zabezpečení technického zázemí pro vodáky. Mediálním partnerem byl
Český rozhlas České Budějovice. 

V podzimních měsících jsme z našich aktiv neslevili. Zástupci z VPS se sešli se
starostou z Nové Bystřice, dnes již hejtmanem kraje Mgr. Jiřím Zimolou. Plánovaly se

aktivity na rok 2009 společně s Novou Bystřicí. Rádi bychom se orientovali nejen na východ
od Slavonic, ale i směrem na Staré Město a N. Bystřici. In-Line brusle a jejich využití budou

v novém období pro nás motivací. V České Kanadě zatím  nejsou  trasy tohoto typu
vyznačeny a chybí nám tu i povrchy pro atraktivní kolečkové bruslení.  Společně

s jihočeskými turisty se o to v budoucnu chceme pokusit a tyto cesty vyznačit. Byla by to
další zajímavá nabídka, jak  zpestřit návštěvníkům  pobyt u nás.

Pořádali jsme v rámci projektu Hejbni kostrou člověče,…….podzimní zdařilý Walking.

Občanské sdružení Volba pro Slavonicko společně s hospůdkou U Splavu ve Vnorovicích
uspořádali další zajímavou akci pro turisty, sportovce ze Slavonic, Dačic, Jemnice a okolí.
Nordic- Walking, jako další způsob šetrné turistiky, připravili organizátoři symbolicky na
rozloučení s podzimní turistickou sezónou. Jednalo se o mezinárodní akci i s instruktorem

tohoto nového a vyhledávaného sportovního odvětví. Ten všem účastníkům podal metodickou
instruktáž, včetně popisu správné výzbroje, možnosti nákupu a pozitivního vlivu na naše

zdraví. Zda-li je to sport, či jenom chůze o tom se nyní vedou velké diskuse. Všichni, kteří
přišli nelitovali. Slavonickou skupinu vedl pan Miloš Fiala, dačickou Věra Strejčková a
hobezskou, starosta Písečné Vladimír Macků. Přijeli mimo jiné i turisté z Prahy, Třeště,

jemnické Sokolky/ty sklidily velký obdiv / a dalších regionů. Během pochodu, za krásného
podzimního počasí si všichni trasu pochvalovali a nadšeně oddechovali a šlapali. Obdiv

zaslouží všichni, kteří se odhodlali to zkusit. Perfektní servis odvedli manželé Boudovi na
mlýně U Splavu. Mlejnská bažina/ speciální nápoj / paní Kateřiny nejen chutnala, ale

mnohým zamotala hlavu. Tato trasa by oficiálně mohla být jednou z tras pro příznivce Nordic
- Walking a vedla by regionem kolem řeky Dyje ze Slavonic do Dačic. Výhodou je i blízkost

a dostupnost železnice, neboť trasa se dá různě kombinovat. Jihočeský kraj je příznivě
nakloněn případnému zmapování této trasy a zařazení do turistické nabídky .

Další aktivitou byl závěr celého projektu MOMO ve Slavonicích.
Na pozvání občanského sdružení Volba pro Slavonicko a psychiatrické léčebny PATEB a

MěKS zavítala do Slavonic významná osobnost naší politické scény, MUDr. Jaroslav
Zvěřina. Návštěva byla spojena se slavnostním hodnocením evropského projektu z programu
Sokrates, na kterém členové slavonické Volby dva roky usilovně pracovali. Organizátoři zde
seznámili přítomné se závěry projektu a jejich využití v praxi. V druhé části večera, měl pan

europoslanec připravenou vlastní zajímavou prezentaci o své činnosti v EU. Jedním z
účastníků konference byl starosta Slavonic Luboš Kryzan, který se zajímal mimo jiné i o nové
možnosti při našem předsednictví v roce 2009. Diskutovanými tématy, které pan europoslanec
objasnil přítomným, byly strategie v EU, současná ekonomická krize, předsednictví ČR v EU

a mnoho dalších otázek. Opět zde bylo patrné jaká je výhoda pro město, když mají mezi
sebou organizaci, která dokáže město kladně zviditelnit nejen u nás, ale i v zahraničí.

Koncem října si nás vybrali partneři ke spolupráci nad projektem 90.let volebního
práva žen v České republice a Rakousku. Podali jsme projekt na Silvu Norticu. Kolik

dostaneme uvidíme v únoru.
.

Ke konci roku jsme ještě podali žádost o grant na Jihočeský kraj. Zda budeme úspěšní se
uvidí také v únoru 2009. Pokud ano budeme pořádat opět cykloturistické akce. Otevírat



chceme i trasu Víkend na kole, kterou jsme s Nadací vyprojektovali. Na konci roku jsme se ve
dnech 21. a 22. 11. zúčastnili setkání v Centru pro budoucnost, kde jsme navázali důležité

kontakty pro další naší práci.
Konec roku patřil tradičnímu Zpívání u Vánočního stromu ve Slavonicích. Zde společně

s MŠ, MěKS a Milanem Tůmou jsme zakončovali pomalu naši činnost. Dětem jsme nadělili
drobné dárky z  příspěvku od města, který je pro nás nedostačující. Přišlo přes 400 lidí. Město
ale vyhazuje peníze pro Sokol, kde příspěvek je neadekvátně vysoký. Uvidíme co bude chtít
opět Sokol letos od města. Nerozumně vysoké investice od města nepodpoříme.  Ve městě
jsou školy a jiný majetek města, kam je nutné dávat. Sníh nám Sv. Petr nenadělil a tak o

vánoční radovánky se postaral pan Mráz, který nechal zamrznout všechny rybníky. Dalo se
pěkně bruslit.

Co říci na závěr? Hlavně chci poděkovat všem aktivním členům a všem, kteří s námi
absolvovali naše akce. Vy si určitě sami uděláte obrázek o našich aktivitách. To, že je k nám
město otočeno zády, tím se nezabýváme. Víme, však, že prostředky města jsou nesmyslně

vyhazovány a tečou do akcí s kterými se my nemůžeme ztotožnit. My však své aktivity
nestavíme jen na penězích, o ty nejde. Pro nás jsou důležité prožitky, kamarádství, přátelé.
Proto Vám přejeme pevné zdraví, štěstí a hodně úsměvů při akcích s námi v roce 2009. Vše

na rok 2009 je v sekci akce VPS.
Zpracoval Jiří Beneš 


