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Začátek roku 2010 byl nejen pro naší organizaci, ale hlavně pro město opět cestou zpět. Na 
radnici se nic nezměnilo, přestože jsme se o to snažili a navrhovali odvolání rady města. 
Město i nadále stagnovalo, samé velké plány, ale nic se nedělo. Radní stáli proti nám, fandilo 
se stále nepřiměřeně sportovcům, kam tekly peníze. Sport se ale nelepšil, ba právě naopak. 
Zrušili oddíl nohejbalu, protože nikoho do vedení nenašli a hráči pochopili, že vedení 
Pšenčík, Vláčil vede TJ ke dnu. V jarním měsících pak skončily i volejbalistky, protože ani 
ony se nemohly dívat jak to výbor vede. Odvolanou Benešovou nikdo už taky nenahradil a tak
Slavonice po dlouhých úspěšných letech skončily. Navíc Benešové schválili za aktivní 
činnost odměnu, ale ta už adresátovi nedoputovala. Asi skončila v kapsách vedení TJ. 
Děkujeme páni z vedení TJ. Koho odepíšete příště? Opět se ukazuje neschopnost vedení jak 
TJ, tak i města  vůbec se nerozvíjí. Mrzí nás tato nespravedlivost, ale co si lidé zvolili to se 
jim jednou vrátí.Snad na konci roku bude lépe, čekají nás nové volby. 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 první 
sníh letošní sezóny již netrpělivě čekali vyznavači bílé stopy. Hned v sobotu 9. ledna jsme 
vyrazili hledat nejlepší možnosti, abychom si mohli poprvé sklouznout. Na Slavonicku pan 
Hanzal ještě stopy nevyjel, neboť začal s úpravami na Staroměstsku. Do stopy jsme nastoupili
u křížku nad Starým Městem a pokračovali dále na Landštejn a do Blata. Zde už byly stopy 
vyjeté a i po silnici Landštejn – Blato, která se v zimě neudržuje to jelo náramně. Příznivci 
bruslení měli vyjeté kolečko pod přehradou ve Starém Městě.

Ve středu 20. ledna 2010 pořádáme společně s MĚKS Slavonice a skupinou Mexičané 
vernisáž putovní výstavy Krajina domova. Na projektu pracovala skupina mladých, se 
zájmem o přírodu v rámci environmentálního vzdělávání, více jak půl roku. Projektu se 
zúčastnily různé skupiny z celé ČR, které zmapovaly a popsaly svojí krajinu domova. Navíc 
soutěžily při řešení zajímavých úkolů. Mexičané zmapovali území od Písečné po Trojmezí, 
vytvořili charakteristiku, včetně mnoha fotek a zajímavostí i Mařížského parku. Metodicky 
jsme pomohli celý projekt dotáhnout dokonce a i bez financí jsme naplnily volný čas mnoha 
dětem. 

Ještě v lednu jsme  pro příznivce sjezdového lyžování připravili  závody na sjezdovce v 
Dobersbergu. V neděli 7. 2. odstartoval v pravé poledne veřejný závod v rakouském 
Dobersbergu. Poprvé měl zastoupení i z české strany. Přijela skupinka sportovců ze Slavonic 
poměřit své dovednosti. Sjezdovka byla na zledovatělá, teplota mínus 5 stupňů a po celý 
závod lehce sněžilo. Startovné bylo 5 Euro. V ceně byly navíc 2 jízdy a poukázka na malé 
občerstvení, které zajišťovali hasiči z pořádajícího Riegers. Celkem se závodů zúčastnilo 
kolem 100. Závod se jel v obřím slalomu jednokolově. Celá trať byla postavena a vyznačena 
velice dobře, včetně vybarvení pro optimální trasu. Elektronická časomíra i další technické 
novinky připomínaly závody světového poháru. I závodní pole bylo kvalitní. Volba pro 
Slavonicko byla spolupořadatelem závodů. Opět tam máme výborné kontakty. Škoda, že je 
nemá město Slavonice. Běžecké lyžování na Slavonicku letos začalo počátkem února. 
Podmínky pro lyžování takřka ideální. Letos nám běžkařům paní Zima rozdávala plnými 
doušky. Díky. Podmínky byly srovnatelné s rokem 2008. 
Navíc byly stopy upravené, teplota mírně pod bodem mrazu. Na modrý Extra – Swix to jelo 
parádně, la fantasticka. 
Mnohokrát jsem byl i dojat. To, když jsem srovnával doby minulé, kdy jsme jezdili na 
Slavonicku hlavně po vyplužených cestách, kde se musela šlapat stopa. Lehkost s jakou se 
dnes lyžař doslova vznáší bílou plání je nesrovnatelná. 



Přitom Česká Kanada neztratila nic ze své pohostinnosti. Přes velký nával běžkařů zvládala 
hospoda Holubník na Landštejně svůj úkol.. 
Podařilo se nám v únoru úspěšně získat grant nadace Jihočeské cyklostezky. Počátkem roku 
jsme také začali společně plánovat jak zvládnout oslavy 750 let města Slavonice. Díky řediteli
MĚKS Mirkovi Palánovi nám město svěřilo organizování řemeslných dílen, neboť máme 
nejlepší zkušenosti v regionu. Přesto jsme udělali raději březnovou generálku, abychom 
vybrali ty nejlepší lektory a nejlepší řemesla. Na Josefovský víkend si dala opět dostaveníčko 
ve Slavonicích tradiční i netradiční řemesla. Byly to generálka velkých oslav ku příležitosti 
750let města. Celou akce jsme pořádali  společně s MĚKS a městem Slavonice. Do Slavonic 
přijeli řemeslně zruční kumštýři z celé České republiky, ale byli pozváni i rakouští specialisté.
Účastníci si mohli vyzkoušet například tkaní, pletení z proutí, zdobení perníků, pletení 
pomlázek, zdobení vajíček madeirou, slámou, voskovou batikou. Dále novinky jako, iris 
folding, tea bag folding, artyčok, twist- art, patwork, pergamano. 

Blížilo se jaro a naše cyklostroje už čekaly. Netradičně  jsme vyrazili  na začátek sezóny do 
prosluněného Wachau a Vídně. Za pěkného jarního počasí jsme zde natočili kolem Dunaje 
během dvoudenního cyklovýletu 132 kilometrů. První část se jela z Ybbsu, přes Melk, Spitz, 
dále vinařskou oblastí Wachau do Kremsu. Kromě nádherných cyklistických zážitků, došlo i 
tradiční lehký vinný košt. Z Kremsu se výprava přesunula do Vídně. Druhý den všichni 
projeli celý dunajský ostrov a ještě stihli i historickou Vídeň. Zážitkem byl pochopitelně i 
Prater, kde naše výprava navštívila restauraci p. Kolaříka , rodáka ze Lhoty u Dačic. 
Proslavená a oblíbená vepřová kolena, chutnala znamenitě a i gurmánům dala obrovská porce 
zabrat. 
Cyklisté dále projeli kolem vídeňského divadla, zhlédli opravený rakouský Parlament, 
nezapomněli na Hofburg, vídeňskou radnici, památník Mozarta. Poslední část pohodové jízdy
vedla podél Donaukanálu.

V dubnu nás také oslovila volební strana Suverenita, strana zdravého rozumu, resp. pan Mgr. 
Petr Hannig. Naší člence Vítězslavě Benešové nabídli kandidaturu do Poslanecké sněmovny. 
Kandidovala na druhém místě a i když se do Parlamentu nedostala, měla  poměrně významný 
počet preferenčních hlasů. Od vedení  a od Jany Bobošíkové získala velice pozitivní 
hodnocení. Do Slavonic a Dačic také v dubnu zavítal BOBOBUS, s Janou Bobošíkovou 
Janou Volfovou, Marií Paukejovou, Ivetou Vilímkovou. Letos slavila EU 60 let. Naše 
organizace Volba pro Slavonicko, byla požádána rakouskou stranou, abychom k tomuto 
významnému dni( 9. 5.) připravili mezinárodní sympozium. Cílem je, společně s rakouskými 
partnery, zamyslet se, zrekapitulovat historii a hlavně nastínit nové evropské myšlenky a cíle 
pro region. Protože i ženy sehrály důležitou roli v budování společné Evropy je název 
společného sympozia a nově vznikajícího projektu: MINERVA. Součástí sympozia bylo 
vystoupení významných osobností z České republiky, Rakouska a partnerů nově vznikajícího 
projektu MINERVA. Pro hlavní referát o Evropské unii se podařilo zajistit z Waldviertler 
Akademie pana Wurze, odborníka na historii tohoto oboru. Mezinárodní projekty a 
připravované novinky uvede Mgr. Hložek ze Silvy Nortici. Z rakouské strany se zúčastnili 
současní i bývalí starostové v čele se starostou Dobersbergu p. Deimelem, p. Koczourem z 
Gr. Sieghardsu, dále účastni budou p. Wuhl, Hobinger, Mag. Neuwirth, p. Wanko, starosta z 
Waidhofenu a další. Opět jsme byli pochváleni za výbornou organizaci, celé velké a náročné 
akce. Hlavně ing. Milan Souček se významnou měrou podílel na organizaci celé akce.

Tentýž víkend jsme ještě stačili potěšit cyklisty z regionu. Organizovali jsme společně na 
zámku v Písečné  mezinárodní okruh v délce 16 km. Následovalo posezení v zámeckém 
areálu v Písečné – beseda – Cyklistika v Podyjí - nové možnosti. Koncem května jsme ještě 



pro vyznavače připravili zajímavou trasu. Za májového počasí, ideálního pro turistiku 
vyrazilo kolem 30 cyklistů na výlet za poznáním bývalé kramářské cesty. Akce se konala pod 
názvem 750 let města, kudy vedla obchodní stezka. Pořadatelé z Volby pro Slavonicko 
společně s Nadací Jihočeské cyklostezky, nabídli účastníkům náročnou, ale zároveň 
zajímavou cyklotrasu. Součástí akce pro cyklisty byl běh Vojty Trčky. Tento student 
dačického gymnázia se svým doprovodem se rozhodl celou trasu běžet. Obdivuhodných 44 
km(více jak maraton) zvládl v naprosté pohodě a úsměvy dokázal rozdávat i v cíli. 
Zajímavými osobnostmi se akce jen hemžila. Velký obdiv např. sklidila dvojice Josef Říha a 
Marie Rehartová, kteří dokázali všem, že cyklistika se dá provozovat i v pokročilém 
věku.Dále přijely skupiny z Dačic, Jemnice, Vyškova a pochopitelně Slavoničtí. Potěšitelné 
bylo, že jela i velká skupina mládeže. Všichni s úsměvy a s nadšením překonali nástrahy a 
náročná stoupání, kolem Montserratu, Vnorovic, Kostelního Vydří. Cykloakce se zúčastnila i 
skupinka z Nadace, doprovod zvládla v cyklistickém přívěsovém vozíku i 1,5 letá Kamilka 
Štíchová. Celá trasa byla tentokrát trochu delší, kopcovitější, ale i těch 44 km všichni zvládli. 
Zúčastnění si pochvalovali výbornou organizaci cyklovýletu. Když vyjde počasí, tak je to 
„brnkačka“. Na náměstí proběhla závěrečná tombola. Cyklisté stihli zafandit našim 
hokejistům v semifinálovém utkání je protlačili svými hlasivky do finále!! Celá akce byla 
podpořena Nadací Jihočeské cyklostezky, významnými sponzory byly, hotel Arkáda a Pateb 
Jemnice.
Pořadatelé celé startovné darovali pěveckému souboru Viva la bella, aby podpořili jejich
prázdninovou cestu za oceán do Kanady. 

V červnu jsme nezapomněli ani na naše nejmenší a připravili pro ně tradičně stanoviště k 
MDD. Krásné červnové počasí přilákalo na tradiční cestu pohádkovým lesem do Slavonic 
stovky dětí a velkou část dospělých. Hlavním pořadatelem bylo město Slavonice, MĚKS a 
PMS.
Z areálu ve 13 hodin vyrazili na start první zájemci, na které čekalo devět stanovišť. Místní 
zájmové organizace připravily mnoho zajímavých úkolů. Volba pro Slavonicko měla 
stanoviště č. 8 a zaměřila jej environmentálně s ohledem na ekologii. Do celého odpoledne 
vnesla stěžejní myšlenku, udržet cestu pohádkovým lesem čistou a vysbírat i drobnosti, které 
do lesa nepatří. Přímo na stanovišti se pak učily děti prostřednictvím víly Apolenky a jejich 
pomocníků nasbíraný odpad správně třídit. Byla to výborná, smysluplná aktivita a byla kladně
hodnocena i dospělými návštěvníky. Pochvala patří nejen dětem, ale i rodičům, neboť les po 
tomto odpoledni zůstal skutečně čistý. Překvapivá byla i informovanost dětí, jak správně třídit
odpad. Jak vidno, nejlépe je začít u nejmenších a ti už ví jak působit na rodiče a prarodiče, 
aby starý papír, plasty, sklo, elektroodpad našly místo tam kam patří. Slavonický dětský den 
se vydařil, překvapivá byla vysoká účast i návštěvníků z okolních měst a obcí. Pohádkový les 
už má své dobré jméno a jeho oblíbenost je veliká. Koncem května také bylo rozhodnuto, že 
trať železniční se do Rakouska prodlužovat nebude. Železniční spojení mezi Slavonicemi a 
dolnorakouským Waidhofenem, to byl ještě nedávno společný cíl starostů v českém a 
rakouském příhraničí. 
31. 5. se však sešli rakouští starostové se zástupci dolnorakouské vlády a odsouhlasili 
náhradní řešení, jak oba regiony propojit: cyklostezkou a přeshraniční autobusovou a nákladní
dopravou. Z české strany byl na poslední chvíli pozván starosta Telče, který měl 
zastupitelstvo a na jednání se omluvil. Místo revitalizace železnice dojde k výstavbě silnic a 
obchvatů u Merkengesch, Niederedlitz. To je opatření, kterým chce dolnorakouská vláda 
reagovat na zintenzivnění turistického ruchu, k němuž dojde vznikem přeshraničního 
autobusového a nákladního spojení. Místo železnice, tedy nově dostane šanci silnice!!! 
Revitalizace železnice z finančních důvodů je neekonomická. Investice 30 mil. Euro, provoz 3
mil. Euro je tak pro snílky. Možná se zdá někomu rozhodnutí krátkozraké, ale je v dnešní 



době správné, realistické a rozumné. Provoz železnice je nerentabilní a celá výstavba 
neúměrně vysoká. V době úsporných opatření by i na české straně, těžko investovalo 
ministersvo dopravy do obnovy železnice Slavonice – Fratres. Do budoucna se počítá, že 
řízení provozu nádraží Slavonice se bude řídit centrálně, dispečinkem z Jihlavy.
Cyklotrasa je už rovněž připravena a bude spojovat příhraniční města a obce v délce 90 km a 
bude prezentovaná jako víkend na kole ze Slavonic, přes Waidhofen, Gross – Siegharts, 
Raabs, Rancířov, Jemnici a zpět do Slavonic. Pro Slavonice je to dobrá zpráva. Mají možnost 
opět získat Slavonice na atraktivitě. V červnu, už v rámci oslav 750 let města jsme pořádali 
mezinárodní dílny pro děti předškolního a mladšího školního věku společně s rodiči. Rok 
2010 byl významným mezníkem v dějinách obou sousedních států a měst. Město Slavonice 
slavilo 750 let od první zmínky. Zároveň to byl rok i 20 let společných aktivit mezi 
sousedními a partnerskými městy. Otevřely se dveře všem, kteří chtěli mluvit, hledat nové 
společné aktivity. Byly to i školy, které začaly hledat nové cesty a učit se jazyk sousedů, 
zajímat se o kulturu. Tyto kroky byly průlomové a měly později vliv i na další vzdělávání. 
Volba pro Slavonicko společně s Mateřskou školou a MĚKS uspořádala pro nejmenší 
EMUFEST, což je mezinárodní festival rukodělných aktivit pro předškoláky. Projekt ukázal 
jak jsme se naučili žít spolu bez hranice. Všechny aktivity byly určeny pro předškolní a menší
děti včetně jejich rodičů. Myslíme si, že se této věkové kategorie zatím nedostalo tolik 
příležitostí ke společnému setkávání jako ostatním, což je škoda. Velké společné setkání ve 
Slavonicích bylo o společné kultuře, řeči, pohybu, rukodělných aktivitách a vztahu k přírodě. 
Celá akce byla obohacena i společnými hrami, ukázkami lidových tradic a kulturním 
vystoupením chůdařů – divadelních herců z Prahy. 
Hlavním cílem projektu bylo poukázat i na společnou a rozdílnou kulturu obou sousedních 
států. Rukodělné práce, ale i doprovodné, kulturní, pohybové, aktivity splnily svůj účel a 
nastartovaly oslavy 750. výročí Slavonic. 
Vznikl zde navíc společný, okamžitý výstup, kterým byly výrobky dětí a zároveň zůstanou 
symbolem pro další partnerský vývoj nových vztahů. Akce ukázala, že není problémem 
společně pracovat a hrát si . Z toho vyplývá, že by nemusel být ani problém navštěvovat 
vzdělávací zařízení u nás či v Rakousku. 
Celému setkání otevřel dveře starosta města Slavonice Luboš Kryzan, za organizátory z VPS 
přivítal všechny přítomné Mgr. Jiří Beneš, za vedení mezinárodního Viertelfestivalu 
pozdravila všechny Katka Krejčová a Wilhelm Lehner. A pak už se jen a jen tvořilo, 
komunikovalo, soutěžilo, poznávalo, vyučovalo a bavilo se navzájem.

Počátkem července už to byly hlavní oslavy 750 let města Slavonice. Velký řemeslný trh 
uspořádala za podpory města nezisková organizace Volba pro Slavonicko. V sobotu se do 
renesančního města sjelo 34 různých řemeslníků, kteří na náměstí za velkého vedra, 
předváděli svoje umění po celý den. Mezi našimi zručnými rukodělci z celé ČR se 
prezentovali i zahraniční umělci z Rakouska a Slovenska. Jen pro zajímavost, zde předvedli 
své umění řezbáři, pletlo se z papíru, proutí i ze slámy, malovaly se obrázky, zdobily se 
perníčky plstilo se z vlny, tkalo se na stavech, tiskalo se na trička, točilo se na keramickém 
kruhu a mnoho dalšího. Kdo přišel, byl nadšený co vše se dá jednoduše vyrobit a jak 
organizátorsky vše zkloubit. Velkým pomocníkem pro organizátory z VPS byl podnik PMS, 
při přípravě a likvidaci stolů a lavic, které dodalo partnerské město Dobersberg. Děkujeme 
pane řediteli PMS- výborná práce!! Organizátorsky vše na jedničku zvládla naše členka 
Vítězslava Benešová. Navíc se naše organizace podílela i na přípravě a průběhu tiskové 
konference. Byl to náročný den, neboť jsme si zajišťovali sami i překladatelskou činnost, 
stačili se ještě věnovat partnerům ze Stakčína a Dobersbergu, doprovázet všechny řemeslníky 
na večerním programu. Poděkování a uznání zaslouží i ředitel MĚKS pan Č. Palán, který 
náročný program jak v sobotu , tak v neděli zvládl s velkým přehledem. Všichni, kteří do 



Slavonic přijeli a tvořili s VPS si moc pochvalovali. Všichni slíbili že přijedou i na závěrečné 
řemeslné sympozium SLADO.

Srpen to byla zase cyklistika. 

Cyklistika ne ledajaka, ale přímo ta nej stezka v Rakousku Tauernská stezka. 

1.den se vydalo 43 nadšených cyklistů autobusem CK Štefl Tour do výchozího bodu 
Taurenské cyklostezky – Krimmelské vodopády.
Po dojezdu větší část účastníků šla na prohlídku vodopádů a ostatní se vydali na kolech přes 
Mittersill, Uttendorf do údolí Stubachtal, kde byl první nocleh. Výborné ubytování i 
stravování. Délka trasy byla asi 50 km.

2.den ráno pršelo, ale cyklisty to neodradilo.Vydali se na cestu do Kaprunu údolím 
Salzachu.Cílem byla návštěva přečerpávací přehrady Mooserboden. Cesta byla zajímavá – 
tunely, autobus, plošinový výtah. Stále bylo na co se dívat.
Po návratu z pěkného výletu začalo víc pršet. Ani tento déšť cyklisty neodradil a statečně se 
vydali na další trasu do Taxenbachu. Mokří, ale šťastní, všichni dojeli do místa ubytování. 
Délka trasy byla asi 44 km.

3.den Dnešní den se cyklisté vydali na trasu Taxenbach – Werfen. Cestou navštívili 
překrásnou romanticku soutěsku Lichtensteinklamm. Dále pokračovali přes St.Johann do 
Bischofhofenu. Zde navštívili skokanské můstky a pokračovali do místa ubytování Werfen. 
Délka trasy byla asi 47 km.

4.den zdatní cyklisté jeli na kolech přes Pass-Lueg do Halleinu. Zde navštívili solné 
doly.Počasí bylo velice deštivé, přesto část cyklistů pokračovala přes Salzburg až do 
Obendorfu. Asi 70 km.
Ostatní účastníci jeli autobusem z Werfenu k největší ledovcové jeskyni nad Werfenem. Byl 
to nezapomenutelný zážitek....
Odpoledne pro všechny připravil Rainer Miksche návštěvu a prohlídku historického jádra 
Salzburgu.Všichni šťastní a spokojení nasedli do autobusu a pokračovali do místa ubytování v
dvojměstí na hranici Rakouska a Německa (Oberndorf, Laufen).

5.den V krásný slunečný den se všichni účastníci vydali na kolech kolem řeky Salzach až k 
soutoku s řekou Inn. Cestou navštívili město Burghausen, které je zvláštní tím, že se nad ním 
tyčí 1 km dlouhý hrad (nejdelší v Evropě).
Asi 6 km od soutoku na všechny čekal autobus. Délka trasy byla asi 67 km.

Nejzdatnější cyklisté ujeli asi 280 km

Ostatní cyklisté ujeli 208km

Plni krásných dojmů jsme se vrátili domů. Máme na co vzpomínat. Jen co jsme se vrátili 
domů, tak začaly zvonit telefony, abychom ještě něco na podzim připravili. Jako staří dobráci 
jsme tedy slíbili a jelo se do Vídně. 

První říjnový víkend vyrazili cyklisté z regionu na závěr sezóny do oblasti Dunaje a Vídně. 
Za chladného podzimního počasí, početná skupina nasedla na svá kola u Altenwothu, místa 



kde se dá výhodně přejet na známou Podunajskou cyklostezku. Cyklisté navštívili uzavřenou 
rakouskou jadernou elektrárnu a šlapali podél Dunaje směr Tulln. V městečku květin, po malé
přestávce a prohlídce projeli Klosterneuburg s návštěvou kláštera. Dále zamířil peleton k 
Dunajskému ostrovu a podél kanálu do centra Vídně. Druhý den pak s průvodcem všichni 
projeli známé vídeňské kulturní skvosty. Pochopitelně si účastníci nenechali ujít zastaveníčko 
ve známém zábavném Prátru. Kolaříkova vepřová kolena a výborně ošetřený Budvar 
proměnil četné účastníky v gurmány a na odpolední projížďku se už některým moc nechtělo. 
Ale na povel „do sedel“
cyklisté v pohodě projeli i kolem Burgtheatru(už bez „Lanďáka“), zhlédli opravený rakouský 
Parlament, nezapomněli na Hofburg, gotický Stephansdom, vídeňskou Universitu. Poslední 
část pohodové jízdy vedla do Schonbrunnu. Prohlídka krásně upravené zámecké zahrady 
potěšila nejedno oko, zvláště pak dačické zahradnice paní Kolářové plesalo. Na závěr už 
čekala opěvovaná vídeňská káva. Věřte, reklamy nelhaly, byla víc než lahodná a ten Sacher- 
neměl chybu!!! Pochopitelně, že na své si přišli i bruslaři, neboť trasy kolem Vídně jsou 
výborně upraveny. Speciálním klíčem od Malínků pak všichni otočili a sezónu pro rok 2010 
cyklisté uzavřeli. O týden později jsme ještě dělali cykloprůvodcovství skupině Bystřičáků. 
Bylo to malé kličkování po Schengenu. 

Jednou z posledních našich akcí bylo setkání Slado, které podpořil finančně Jihočeský kraj. 
SLADO - Slavonice LAdí DOvednostem se uskutečnil během víkendu ve slavonickém hotelu
Arkáda. Pořadatelem opět tradičně občanské sdružení Volba pro Slavonicko, za podpory 
Jihočeského kraje, jako poslední součást oslav 750 výročí města. Zúčastnilo se ho 12 lektorek 
a 24 nováčků. Návštěvníci i přímí účastníci z regionu mohli navštívit 8 řemeslných dílen. 
"Dílny jsou hodně zaměřené na tradici, nyní nově i domácí výrobu mašlovačky ze severu 
Čech, batiku z Moravy a vlnu od paní Hanušové.Účastníci si mohli vyzkoušet například, 
pletení z proutí s Jardou Halouzkou, pletení ze slámy s Heďou Dvořákovou, voskovou 
batikou, savování, atd. Jsem ráda, že se podařilo opět do Slavonic pozvat kvalitní tým lektorů 
z rukodělných technik, o které je v současnosti velký zájem. Navíc součástí dílen byla i 
přednáška o Číně a novinkách v čínské medicíně.

Na podzim jsme ještě lektorovali v Počátkách, kam naše motalinky pozvala starostka Počátek 
M. Hrnčířová. Nechceme se chválit, ale chválili nás v novinách jiní. Díky

Konec října a začátek listopadu byl hektický. Byly tady nové komunální volby. Nová šance. 
Již rok předem jsme na změně pracovali. Naše společná slušná taktika sklidila úspěch. 
Podařilo se odstavit neschopné vedení města a do čela opět nastoupil Josef Urban, 
místostarostou bude Hynek Blažek, radní Libor Karásek, Miloš Fiala a Čestmír Palán. Volby 
ukázaly na lháře na ty co chtějí jenom moc a těm to rozumní lidé ve Slavonicích spočítali. Už 
i hasiči by měli pochopit, že s některými velkohubými sportovci to v budoucnu asi nepůjde, 
že i jim dělají jedině ostudu. Přejme všem hodně úspěchů, nebude to lehké znovu postavit 
město na nohy, ale určitě jsou vybráni pracovitější, schopnější lidí do čela. Poslední akcí bylo 
zpívání pod vánočním stromem ve Slavonicích. Společně s mateřskou školou jsme nadílkou 
potěšili nejedno dětské srdíčko. Zahrála nám ochotně paní Nováková z Dačic.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, Cizkrajovu, Silvě Nortice, Nadaci 
Jihočeské cyklostezky, Patebu z Jemnice, Sparkasse, Josefu Kolářovi, restauraci U Malínků, 
firmě Štefl dalším. Děkujeme i Jihočeskému kraji za podporu. 

Slavonice 10.1. 2011


