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Začátek roku 2009 byl nejen pro naší organizaci, ale hlavně pro město opět cestou do
pekel.  Představitelé  nám předložili  návrh  na projekt  hradebních  měst,  kde  se počítalo,  že
prostřednictvím nějaké firmy Raven bez vědomí zastupitelů utratí nehorázné peníze. Naštěstí
se dali  dohromady lidé,  kteří  velký tunel prokoukli  a zavčas zatáhli  za záchrannou brzdu.
Pokud představitelé města nebudou chtít s námi komunikovat a naopak nás nebrat vážně moc
toho nedokážou. Opět se ukazuje neschopnost vedení a město se vůbec nerozvíjí. Všechny
návrhy co neziskové organizace předkládají, které by vedly ke zlepšení představitelé neberou.
Situace ve městě je opravdu špatná a Slavonice velice ztrácejí ze svých pozic. To, že nám
nedávají  na  činnost  částku,  kterou  si  zasloužíme,  s tím  jsme  se  smířili.  Peníze  dostávají
Sokolové, ale i tam je vidět, že peníze výkony nezlepší. Je to hrozný propad sportovní úrovně
za současného vedení. Jen kuželna si myslíme funguje a přitáhla ke sportu více mladých a to
je  dobře.  Naopak  fotbalisté  dokazují  svými  výkony opak.  Vedení  TJ  se  podařilo  vyštvat
nohejbalisty  a  volejbalový oddíl  je  také  před krachem.  Slibné  výkony naopak předvádění
florbalisté,  kterým fandíme a sledujeme jejich výkony.  Ostatní  propadáky ve městě  raději
hodnotit nebudeme, aby někomu nepřipadalo, že jsme zaujatí. 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. Na neděli 4. 1. bylo na Slavonicku
naplánováno otvírání běžeckých stop. Svatý Petr však sníh nenadělil a tak jsme  operativně
připravili  trasu pro vyznavače  Nordic  -  Walkingu.  Výletu  přálo  počasí  a  bylo  i  vidět,  že
mnoho příznivců našlo walkingové hůlky pod vánočním stromečkem a s tím i možnost udělat
něco  pro  své  zdraví.  Přijela  i  skupinka  z  moravského  Vyškova  a  zbyl  i  čas  vyzpovídat
propagátory, metodické instruktory tohoto sportu na Slavonicku. Nejdůležitější akcí, která nás
provázela  po celý rok byla  výstava k 90 letům Volebního práva žen u nás a v Rakousku.
Vypracovali jsme úspěšný projekt a byl podpořen. Cílem výstavy je poukázat na mnoho let
našich společných dějin a ukázat vývoj společnosti a ženského hnutí. Právě před 90. ti lety
bylo  poprvé  umožněno  ženám  podílet  se  svobodně  na  volbách  do  parlamentů.  Výstava
probíhala celý rok na rakouské straně a zároveň i na české straně.  Partnery se stalo i MěKS
Slavonice, krajské organizace ČSŽ. Akce je podpořena z evropských fondů. Výstava putovala
po významných městech obou krajů. Plánovaná vernisáž byla již 11. 2. 2009 od 16 ti hodin,
ve slavonickém muzeu. Na deseti výstavních panelech bude možnost zhlédnout vždy jedno
desetiletí od roku 1910 až po současnost. Návštěvníci zde našli významné ženské osobnosti z
politického,  kulturního,  sportovního  i  běžného  života.  Svou  historií  se  ve  Slavonicích
pochlubila  i  místní  organizace  žen,  která  v minulosti  patřila  k  nejaktivnějším v kraji.  Na
výstavě  místní  ženy  představily  svou  činnost,  pomohly  zajistit  nějaké  dobové  oblečení,
předměty, které poukázaly i na historii ženského hnutí v našem městě. Záštitu nad celou akcí
přijala významná osobnost, novinářka Lída Rakušanová, která se rovněž zúčastnila vernisáže
ve Slavonicích. Postupně se výstava zastavila v Českém Krumlově, Českých Budějovicích,
Nové  Bystřici,  Nové  Včelnici,  Jindř.  Hradci,  Písečné  a  v rakouském Raabsu.  Opět  jsme
pozvali  představitele  města  Slavonice,  ale  ti  se  zřejmě  bojí  komunikovat  s partnery
z Rakouska. Celou situaci musely zachraňovat baráčnice z Pištína a poslankyně parlamentu
Mgr. Vlasta Bohdalová. 

Všichni hodnotili nadšeně naší organizaci a jsou připraveny další akce na rok 2010.
V únoru teprve Svatý Valentýn povolal letos prvně všechny nadšence do běžecké stopy. 12. 2.
se podařilo vyjet stopy na Slavonicku. Pan Jirka Hanzal, jako nynější stopař, ukázal cit pro
výběr tras a kolem Kadolce, kde to hodně foukalo se snažil stopy nasměrovat více do lesa. V
sobotu i v neděli byla stopa ideálně vymrzlá a kolem Trojmezí s dostatkem sněhu. Bylo to tam



jak  na  horách  a  kdo  chtěl  si  mohl  skutečně  vychutnat  krásy  tohoto  sportu.  Volba  pro
Slavonicko  opět  zorganizovala  víkendové  valentýnské  běžkování  a  kdo jel,  ten  nelitoval.
Stínem nad  celkovým krásným dojmem  je  pouze  opětovné  ničení  vyjeté  lyžařské  stopy.
Město platí za úpravy a snaží se přilákat turisty do Slavonic, aby se zde turistická sezona
prodloužila. Bohužel však někteří jedinci ještě nepochopili, že trasy se vybrali tam, kde by se
v zimních měsících nemělo těžit. Tak je to i ve smlouvách, když se trasy vybíraly. Je to opět o
důslednosti představitelů města. Ti, než pochopí co je nutné dělat pro rozvoj města, turistiky,
tak už tam snad nebudou. Podařilo se nám úspěšně získat grant nadace Jihočeské cyklostezky.

Rozhodli  jsme  se  zorganizovat  větší  cykloakci  v Rakousku na  tři  prvomájové  dny.  První
sváteční víkend odjela velká skupina cyklistů z našeho regionu na cyklostezku podél Dunaje.
Start celé akce, kterou pořádala obec Písečné a Volba pro Slavonicko, byl těsně pod Linzcem
v městečku St. Georgen. První zastávka byla v Mauthausenu, kde návštěvníci uctili památku
obětí války. Dále pak celý peleton pokračoval do 80 km vzdáleného Marbachu. Trasa dále
vedla,  přes  vinařskou  oblast  Wachau,  kde  bylo  co  obdivovat  a  i  ochutnávat.  Cyklisté  si
prohlédli majestátný klášter v Melku, připili si vínem v Kremsu, zhlédli jadernou elektrárnu,
která  je  mimo  provoz.  Celou  trasu  zakončili  těsně  před  Vídní,  po  ujetí  220km.  Celá
cyklistická  parta  nejen,  že  se  výborně  doplňovala,  ale  navázala  i  kontakty  s přáteli
z Rakouska.  Obdiv  zaslouží  paní  Rehartová  s panem Říhou,  kteří  najeli  nejvíc  kilometrů.
Servis nám zajistila firma Štefl- tour, s řidičem Jirkou Bastlem, což bylo pro cyklisty velice
důležité. Nikdo nemusel vést s sebou na kole žádnou výstroj ani proviant, autobus nám byl
stále po ruce. Organizátoři vše zvládli ke spokojenosti celé cyklistické rodinky. Akce byla
podpořena a spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro  regionální rozvoj.
 O týden později jsme  už opět organizovali další akci pro ženy z celé republiky. Pořádali
jsme jarní řemeslné dílny pro zájemce z celé republiky. Do Slavonic se sjelo na 40účastnic, ke
kterým se přidaly i ženy z okolí.  Všechny dámy si na sraz připravily slušivé kloboučky a
pochodem přes náměstí zaujaly nejednoho návštěvníka Slavonic. Grant jsme na celou akci
bohužel nezískali a tak jsme finančně na akci trochu prodělali.
Celá  akce  se  později  rozšířila  nejen  na  pletení  z papíru  a  předávání  si  zkušeností,  ale
organizátoři nabídli i další řemeslné dílny.
Jana Školaudyová  zde vedla kurzy eucansticu,  o který byl  největší  zájem,  Jana Krausová
paličkování, Jana Karásková tkaní na stavu a Tereza Kunová měla kurz točení na hrnčířském
kruhu.  Dále  si  účastnice  vyzkoušely  i  malování  keramiky a tiskání  triček.  Zajímavé byly
večerní  dílny,  kdy  se  skutečně  pletlo  a  odhalovaly  se  zajímavé  techniky  a  vzory  např.
pergamano. 
Počátkem června  už  nás  opět  oslovili  partneři  z Dobersbergu  a  na  veletrhu  NADO jsme
představili  co  umíme.  Tyto  dílny  byly  i  součástí  tohoto  projektu,  neboť  příští  rok  kdy
Slavonice budou slavit 750 let města a tyto dílny budou i ve Slavonicích.  Byla to vlastně
taková  malá  generálka   co  mohou  Slavonice  nabídnout.  Další  velice  zdařilou  akcí  byl
přeshraniční  festival  v Dobersbergu  NADO  2009.  Společně  s MĚKS  jsme  opět  dokázali
vzorně reprezentovat Slavonice. Zajišťovali jsme osm stánků s tradičními řemesly a opět jsme
si získali partnery a přátele při přeshraniční činnosti.  Důležitá je naše znalost řeči a dobrá
komunikace.Tam jsou velice i  důležité oči a srdce, které nám nechybí.
Naopak grant se nám podařilo získat na cykloakci. Cyklisté se vydali po stopách Grasela
za krásného jarního počasí. Vyrazilo  přes 30 cyklistů na výlet za poznáním nových tras na
Stálkovsku a Cizkrajovsku. Významnou osobností celého startovního pole i byl pan starosta
Cizkrajova Vít Krušina. Dále kromě organizátorů z Volby pro Slavonicko, přijela početná
skupina z Dačic, Českého Rudolce, Třeboně a pochopitelně Slavoničtí.  Potěšitelné bylo,že
jela  i  mládež.  Všichni  pilně  a  s  nadšením zvládli  nástrahy a  náročná stoupání,  i  v  okolí
Janova.  Zvláště  pan  starosta  v  kopci  z  Janova  na  Chvaletín  dokázal  jakou  má  skvělou



fyzickou kondici a jistě by si zasloužil zelený trikot nejlepšího vrchaře. Nejstarší účastník 81
letý Josef Říha z Telče sklidil velký obdiv a uznání. Celá trasa byla tentokrát trochu delší, ale
i těch 46 km všichni zvládli. Zúčastnění si pochvalovali výbornou organizaci cyklovýletu. Na
náměstí proběhla závěrečná tombola
Tradiční akcí o kterou je ohromný zájem jsme nemohli nezopakovat - Dyji 2009. 
Řeka Dyje protékající naším regionem opět ožila první červnový víkend. Občanské sdružení
Volba  pro  Slavonicko,  obec  Písečné,  zorganizovali  pro  vodáky  splutí  romantické  Dyje.
Tentokrát   z Vnorovic  (po  dobrém drinku  ve  mlýně)  vyjelo  na  20  lodí  a  za  příjemného
počasí,  normálního  stavu  vody.  Plavba  probíhala  v pohodě,  bez  „cvaknutí“,  až  k Janovu.
Kolem Modletic však začaly první problémy,  zde se prověřil vodácký um a ne všichni to
zvládli. Do Písečné dorazili někteří jako čochtani. Zde na nádvoří zámku však hasiči poskytli
všem první pomoc.  Gurmáni hodovali nad specialitkami, které připravil kolektiv hasičů pod
vedení Romana Vacíka. V neděli, se pak přidali další vodáci z Třeště 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, obec Písečné za podpory Evropského fondu, půjčovna
lodí  Karel  Hloušek.  Poděkování  patří  obci  Písečné  v čele  s panem starostou  Vladimírem
Macků za zabezpečení technického zázemí pro vodáky.
 Takže,  kdo to nestihl  s námi  jízdu letos,  bude mít  šanci opět  s námi  při  jarním otvírání,
počítáme na Velikonoce 2010
V červnu jsme nezapomněli ani na naše nejmenší a podíleli jsme se v těžkých podmínkách na
MDD.
 Přestože pršelo celou noc a od rána se mrholilo a byla veliká zima ( 10C), již v poledne
všechny  organizace  připravovaly  v  lese  svoje  stánky.  
Z areálu ve 13 hodin vyrazily na start první děti. VPS měla stanoviště č. 4 a nenechala nic
náhodě. Vyhrála to pohádka O veliké řepě. Organizátoři  tohoto stanoviště měli  připravený
rozmanitější  program,  který  jim  bohužel  déšť  nedopřál  realizovat.  Zvolili  tedy  náhradní
aktivitu  založenou  na  obratnosti  a  nácviku  pracovních  úkonů.  
Již v pátek pohádkové družstvo Milan Souček, Jirka Beneš, Lukáš Novák, Lukáš Krčmárik,
Jarmila Součková zvládli celou přípravu zajímavého stánku, aby se v sobotu mohly rozzářit
dětské oči na stanovišti. Co bylo velkým stínem bylo počasí. Podle předpovědi se to však dalo
očekávat, ale pořadatelé na to bohužel neuměli zareagovat. Je to veliká škoda hlavně pro děti i
organizátory, kteří měli s přípravou spoustu práce, která se nezúročila.Všichni na stanovišti
vytvořili  skvělý tým, který bavil  děti a přinášel jim radost. Všem patřilo v tom náročném
odpoledni poděkování. Slova díků si zaslouží i Vráťa Kšír, který operativně zareagoval, jako
málokdo,  a  nabízel  dětem i  příchozím teplý  čaj,  aby v to  „pohádkovém“ lese  vydržely.  
V letním období  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.
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. Všichni, kteří přišli
nelitovali.. Během pochodu, za již podzimního počasí, si všichni trasu pochvalovali a nadšeně
oddechovali a šlapali. Obdiv zaslouží všichni, kteří se odhodlali to zkusit. Pan Říha s paní
Rehartovou si opět dokázali jak jim to šlape. Perfektní servis odvedl starosta Písečné Vladimír
Macků.Tato trasa by oficiálně mohla být jednou z tras pro příznivce Nordic - Walking a vedla
by kolem řeky Dyje přes hranice a stala by se první mezinárodní stezkou. Jihočeský kraj je
příznivě  nakloněn  případnému  zmapování  této  trasy  a  zařazení  do  turistické  nabídky  .
 
 



V podzimních  měsících  jsme  z našich  aktiv  neslevili.  Začali  jsme  s metodikou  Nordic-
blandingu. Zatím jsme téměř denně testovali trať ve Starém Městě a máme na rok 2010 trochu
větší plány v tomto odvětví. Mimo jiné jsme projeli i Vltavskou trasu na In-linech z Nové
Pece do Stožce,  kde je  jelo mistrovství  republiky.  Zde jsme načerpali  zajímavé postřehy,
Vrcholem byl test na bruslích ve Vídni, kde jsme opět na 30 km trati si vyzkoušeli několikrát
jak jsme na tom. 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.
Cyklosezónu jsme uzavírali  na Donauinselu ve Vídni.  Netradičně jsme vyrazili   na závěr
sezóny do Vídně.  Za pěkného podzimního počasí  zde natočili  úctyhodných 54 kilometrů.
První dopolední část  vedla do Klosterneuburgu, když někteří  si cestu zpestřili  přes vrchol
Kahlenbergu s pěknými výhledy na metropoli Rakouska. Po návštěvě kláštera zamířil peleton
na  Donauinsel,  známý  ráj  cyklistů  a  bruslařů.  Pochopitelně  si  účastníci  nenechali  ujít
zastaveníčko ve známém zábavném Prátru. Odpolední projížďka pak byla po historické Vídni.

Cyklisté  v  pohodě  projeli  kolem  Burgtheatru,  zhlédli  opravený  rakouský  Parlament,
nezapomněli na Hofburg, gotický Stephansdom a Hundertwasserhaus. Poslední část pohodové
jízdy  vedla  k  Donaukanálu,  kde  na  zastávce  už  čekala  opěvovaná  vídeňská  káva.  Věřte,
reklamy nelhaly, byla víc než lahodná!!! 
Speciálním vídeňským klíčem pak všichni otočili a sezónu pro rok 2009 cyklisté uzavřeli.  
Škoda,  že  těsně před  odjezdem některé  měkčí  povahy odradila  předpověď počasí  a  účast
zrušili. Počasí však Sv. Petr, na povel Sv. Pavla Novotného o sto stupňů otočil a bylo i slunce.

Organizátoři z Volby pro Slavonicko, společně s firmou Štefl -Tour děkují za Vaši letošní
přízeň.  
 Někdo už  by řekl,  že  toho bylo  dost,  ale  ještě  nás  čekala  velká  akce  na  sklonku října.
Podzimní řemeslné dílny, které skvěle zorganizovala Víťa Benešová. Do Slavonic se sjelo
skoro 50 účastnic. Spaly v hotelu Arkáda. Kde také celé 3 dny tvořily a kutily. Co se podařilo
však nikdo nečekal. Děvčata udělala největší adventní věnec v ČR z papírových trubiček a
zpsala  se  knihy  rekordů.  Zde  je  pro  ilustraci  zpráva  z ČTK:  tisková  zpráva
Slavonice (Jindřichohradecko) - Největší adventní věnec v Česku upletený z papíru vyrobilo
během  víkendu  31  účastníků  Řemeslného  mezinárodního  sympozia  ve  Slavonicích  na
Jindřichohradecku.  Celou akci připravilo aktivní  občanské sdružení Volba pro Slavonicko.
Věnec složený ze dvou částí  o průměru 95 a 82 centimetrů bude zapsán do České knihy
rekordů a  stane  se  exponátem Muzea  rekordů v  Pelhřimově.  ČTK to dnes  řekl  Miroslav
Marek,  prezident  agentury  Dobrý  den  spravující  české  rekordy.
Výrobci nejdříve umotali  a slepili papírové asi 50 centimetrů dlouhé ruličky a namořili  je
barvou. Ruliček bylo 3494, dohromady měřily kolem 1,75 kilometru.  "Věnce zavěšené na
mašlích  tvořící  jeden  celek  zdobí  čtyři  třiceticentimetrové  svíce,  12  vánočních  hvězd,  35
zvonků, 36 zelených větviček - to vše je rovněž z papírových ruliček," popsal Marek. 
Výroba  trvala  19  hodin  a  28  minut  čistého  času.
Řemeslníci tvrdí, že papírová díla mají stejnou nosnost a trvanlivost jako výrobky z proutí.
Podle Vítězslavy Benešové z pořádajícího občanského sdružení Volba pro Slavonicko však
pletení z papírových ruliček má i svá úskalí. "Výrobci, mezi nimiž byli i dva muži, pracovali s
takovým nasazením, že zapomínali na pitný režim
 a  za  celou  dobu  pletení  vypili  jedno  malé  pivo,"  řekla  s  úsměvem  Benešová.
Druhý  ročník  Řemeslného  mezinárodního  sympozia  se  uskutečnil  během  víkendu  ve
slavonickém hotelu Arkáda. Zúčastnilo se ho 47 výrobců z Česka a Rakouska, lidé mohli
navštívit 12 řemeslných dílen. "Dílny jsou hodně zaměřené na tradici, návštěvníci si mohli



vyzkoušet například tkaní, pletení z proutí,  výrobu na hrnčířském kruhu, malování horkou
žehličkou, pletení ze slámy a podobně," řekla Benešová.

Ten samý víkend jsme ještě zvládli vernisáž v Raabsu.

 Volba pro Slavonicko a MĚKS Slavonice

 vystavuje v rakouském Raabs a otevřela ji poslankyně  parlamentu ČR Vlasta Bohdalová

V pátek 30. října se v rakouském Raabsu spojily putovní výstavy k 90. výročí volebního práva
žen v České republice a v Rakousku . Slavnostní vernisáže, kterou jsme pořádali s MĚKS se
zúčastnila  celá  řada významných osobností.  Z české strany pozvání přijala a delegaci  žen
vedla paní  Vlasta Bohdalová,  poslankyně  ČSSD, která pracuje v parlamentu mimo jiné v
komisi školství a kultury. Ve svém vystoupení zhodnotila současnou kulturu ženy, význam
práce žen jak v běžném životě, tak i v politice. Její poutavý projev se v Rakousku setkal s
velkým ohlasem. 

S velkým ohlasem se rovněž setkal mezinárodní projektový tým, který tuto akci připravil a
realizoval.
Malou zdravici v podobě Jihočeské písničky a českých tradičních zvyků přednesla skupinka
krojovaných tetiček a sousedů z obce baráčníků z Pištína u Českých Budějovic, které sem
pozvalo  také  občanské  sdružení  Volba  pro  Slavonicko.  
Výstava bude v rakouském středisku Lindenhoff do 15.11. 2009. Česká část výstavy má již za
sebou osm zastavení v jihočeských městech a ohlasy jsou velice pozitivní. Samotná výstava
ukazuje  na  zajímavé  milníky  a  zajímavé  ženy  v  politice,  kultuře,  sportu  a  vědě.  Velmi
zajímavé bylo sledovat, jakým způsobem probíhaly volby u nás i v sousedním Rakousku a
jaké jsou volby nyní ve společné Evropě. Věřme, že budou ženy dostávat stejné příležitosti a
šance  a  budou tak  moci  spolu s  muži  korigovat  naši  pracovní,  společenskou i  politickou
budoucnost.  
Společný česko-rakouský projekt podpořený evropským fondem pro regionální rozvoj ukázal
na  příkladnou  spolupráci  občanského  sdružení  Volba  pro  Slavonicko,  MĚKS  Slavonice,
Českého svazu žen a rakouského sdružení Thayaland.

V polovině listopadu jsme si udělali hezky na zámku v Písečné. Společně s obcí, jsme pozvali
přítelé  a kamarády na oslavu Sv. Martina v podobě husích slavností.  Vráťa Kšír  se svým
týmem  připravil  pro  gurmány  husičku  zelí,  knedlíček  a  výborné  vínko.  To  byla  oslava
vskutku okázalá jakou si zasloužíme za celoroční práci. Starosto Písečné díky!!!

Poslední  akcí  bylo  zpívání  pod vánočním stromem ve Slavonicích.  Společně  s mateřskou
školou jsme nadílkou potěšili nejedno dětské srdíčko. Zahrál nám Miloš Jirků se skupinou
Dixie.

Celkově to byl  opět velice úspěšný a náročný rok. Organizovali  jsme mnoho akcí,  hlavně
s přeshraničním  dopadem.  Děkujeme  všem  kdo  s námi  spolupracovali,  hlavně  Mirkovi
Palánovi,  Rainerovi  Mikschemu,  Hannesi Mayerovi  z Rakouska, obci Písečné,  Cizkrajova,
Silvě Nortice, Nadaci Jihočeské cyklostezky, Patebu z Jemnice, Sparkasse, Josefu Kolářovi,
panu  Voňkovi  dalším.  Děkujeme  i  Jihočeskému  kraji,  kteří  si  povšimli  našich  aktivit  a
vyznamenali  za  dlouhodobou  přeshraniční  spolupráci  Mgr.  Jiřího  Beneše,  statutárního
zástupce VPS.
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