
Výroční zpráva o činnosti 2016

Volba pro Slavonicko z.s.

Začátek roku nám nadělil  těžkou ztrátu, dne 27. 2. 2016 zemřel zakladatel a dlouholetý předseda
Volby  pro  Slavonicko,  pan  Jiří  Beneš.  Zprvu  jsme  mysleli,  že  činnost  občanského  sdružení  již
nebudeme transformovat a činnost ukončíme. Potom jsme se domluvili, že je škoda nepokračovat
v akcích, které Jirka tak rád dělal a hned 23. 4 .2016 jsme spolu s Český klubem Nordic Walking o.s.,
městem Slavonice,  Českou unie  sportu uspořádali  MEMPORIÁL  JIRKY BENEŠE,  který  tuto akci  do
Slavonic přivedl. Je to jedna z akcí celoročního seriálu NW.
Druhé  letošní  zastavení  Nordic  Walking  Tour  2016  se  uskutečnilo  již  tradičně  v  jihočeských
Slavonicích. Letošní ročník se konal jako Memoriál Jirky Beneše. Jirka Beneš byl bezva kamarád …
výborný člověk a zakladatel Nordic Walkingu v České Kanadě, přivedl nás před lety do Slavonic a
bohužel letos v únoru podlehl dlouhé vážné nemoci. Proto i do budoucna plánujeme zachovat tradici
této akce ve Slavonicích na jeho počest se stejným názvem.
S  obavami  o  počasí  se  začali  kolem  deváté  hodiny  ranní  trousit  první  zájemci  o  registraci,  ale
celorepubliková deštivá předpověď se nenaplnila a jak jsme si řekli: „Jirka nám to z nebe ošéfoval“ a
my měli opět příjemné počasí občas protkané i slunečními paprsky.
Účastníky přivítal místostarosta Slavonic Ing. Karel Pavlů, který též poděkoval celému realizačnímu
týmu za přípravu této pěkné akce.
Kolem  11  hodiny  vyrazili  na  různě  dlouhé  tratě  v  několika  skupinách  za  doprovodu  zkušených
instruktorek  severské  chůze  –  místní  Víti  Benešové  a  Martiny  Vernerové,  které  před  startem
zorganizovaly instruktáž a krátkou rozcvičku. Ranní program byl zajištěn dětmi z místní školky a školy
– roztočily  náměstí  s  kruhy hula hoop a celý doprovodný program vtipně moderoval Míra Palán.
Super pecky již tradičně pouštěl a dobrou náladu tvořil DJ Danny.
Trasy byly opět vedené jinak než v minulých letech, a tak se potvrdila skutečnost, že okolí Slavonic
nabízí stále něco nového k objevování. Delší trasa cca 12 km vedla letos z náměstí kolem kostela sv.
Ducha, přes Vlastkovec, kolem rybníků po Graselově stezce zpět do Slavonic. Kratší trasu vedla paní
Fialová  z  infocentra  a  provedla  též  účastníky  Graselovou  stezkou  kolem  rybníků  Dlouhého  a
Spuštěného.  A  jen  tak  pro  zajímavost,  abyste  se  měli  na  co  těšit,  už  máme  s  místními  znalci
vytipované trasy na příští ročník. Opět to bude krásné a možná se podíváte i malinko za hranice České
republiky.
V  odpoledních  hodinách  v  závěru  akce  proběhla  tombola  –  slosování  startovních  čísel  a  krátké
zhodnocení. Všichni zúčastnění včetně pořadatelů, zástupců města a Informačního centra Slavonice
se shodli na tom, že příští rok se sejdeme opět na stejném místě
Zvláštní  poděkování  patří:  Vítězslavě  Benešové,  paní  Fialové  z  IC  Slavonice,  instruktorce Martině
Vernerové, celému týmu Penzionu Bejčkův Mlýn a hotelu Růže ve Slavonicích za perfektní zázemí,
městu Slavonice, České unii sportu a dalším. Těšíme se na Vás na dalších akcích Českého klubu nordic
walking.
Další dvě akce byly cyklistické. Společně jsme se vypravili na 100 km po nových cyklotrasách a to 29.5.
a 5.6. První byla zkouška na otevření této trasy a druhá už byla „naostro“, ale bohužel nebylo hezké
počasí. Ráno to sice nevypadalo vlídně, bylo po dešti, zatažená obloha a chladný vítr taky nelákal na
cykloturistiku, přesto se šest statečných vydalo na slavnostní otevření nové části cyklostezky z Raabs
do.Groß-Siegharts V Rabbs an der Thaya bylo živo, proslovy, kapely, upomínkové předměty, mapy a
občerstvení, výstava a prodej kol a spousta nadšenců se svým cyklovybavením čekala na slavnostní
otevření cyklotras. Kromě politických zástupců zde byli všichni starostové z cyklistických měst a za



doprovodu stovek cyklistů slavnostně otevřeli  novou část  trasy.  A naše šestice statečných byla u
toho. Rozjela se v davu, který pomalu řídl, a nakonec zůstala sama a ujela celý velký okruh, celkem 96
km.  Klobouk  dolů  před  našimi  cyklisty,  vytrvalost  jim  rozhodně  nechyběla  a  odměnou  jim  byl
nádherný den s voňavým jarním vzduchem a pocit krásně prožité neděle.
Shromáždění VPS, konané 22.5.2016  Jednání shromáždění zahájil Ing. Jan Horáček jako svolavatel
(vzhledem k mimořádné situaci  vzniklé úmrtím dosavadního předsedy).  Členy seznámil  se situací,
která ve spolku vznikla úmrtím předsedy VPS Mgr. Jiřího Beneše. Je třeba zvolit nového předsedu –
statutární orgán organizace. Dále pak dokončit transformaci občanského sdružení na zapsaný spolek
podle  nového  občanského  zákoníku.  Návrh  na  nového  předsedu  –  statutární  orgán  Volby  pro
Slavonicko. Předsedkyní byla navržena Mgr. Vítězslava Benešová. Vzhledem ke změně právní formy
organizace (podle nového občanského zákoníku se občanská sdružení od 1. 1. 2014 transformovala
na spolky) je třeba změnit název organizace. Byl podán návrh na změnu názvu „Volba pro Slavonicko,
z.s.“ Ing. Jan Horáček seznámil členy s účetní závěrkou roku 2015, podal informaci o momentální
finanční situaci. Byla projednána další činnost a aktivity organizace, které by se měly odvíjet od již
tradičního zaměření  –  sport,  vzdělávání,  charitativní  činnost,  mezigenerační  aktivity,  mezinárodní
spolupráce, tvořivé dílny, Univerzita třetího věku, další aktivity na podporu rozvoje regionu.
Společné cvičení PILATES -  na podporu optimalizace váhy.  Vedla jej  po celý rok naše členka Víťa
Benešová. Dvě oddělení pravidelně cvičila ve spolkovém domě v hlavním, sále, někdy ovšem i  na
půdě. 
VPS zorganizovala 4.7. 2016 HOUBAŘSKÝ DEN aneb připrav se na houbařskou sezonu. 
Do Slavonic zavítal jako každoročně amatérský mykolog Jiří Novák, který sice žije na Valašsku, ale z
našeho  regionu pochází a proto se k nám tak rád vrací.  Jako v loňském roce, tak i letos nám nabídl,
že nás provede tajemným světem hub a představí bohatství našich jihočeských lesů. 
Sešlo  se  na  pět  desítek  zájemců  a  nás  velmi  těší,  že  se  nám  opět  podařilo  zrealizovat  tuto
mezigenerační aktivitu. Pod dohledem Jiřího Nováka jsme hledali houby v lese, dověděli se něco o
jejich typických nalezištích a rozpoznávacích artefaktech. Dvouhodinová vycházka přinesla zajímavé
úlovky a po kontrole obsahu košíků jak dětí, tak i dospělých jsme se vraceli domů. Některé houby
jsme nechali pro potřebu výstavy, ale zcela jistě víme, že domů si všichni houbaři odnášeli jenom
jedlé houby. 
Odpoledne proběhla výstava nasbíraných hub, které organizátoři na houby jedlé, nejedlé a jedovaté.
Zvláštní  kapitolou  byla  praktická  ukázka,  jak  rozpoznat  MUCHOMŮRKU  RŮŽOVKU  „MASÁK“  OD
MUCHOMŮRKY  ZELENÉ  –  SMRTELNĚ  JEDOVATÉ  A  MUCHOMŮRKY  TYCHROVANÉ  -  SMRTELNĚ
JEDOVATÉ A MUCHOMŮRKY ŠEDIVKY, KTERÁ SICE NENÍ JEDOVATÉ, ALE ANI NIJAK ZVLÁT CHUTNÁ A
HLAVNĚ JE NEJVÍCE PODOBNÁ PRÁVĚ DVĚMA PŘECHOZÍM JEDOVATÝM DRUHŮM. Opatrnosti není
nikdy nazbyt a proto sbírejte jenom takové houby, které bezpečně znáte a nás to pan  Novák opravdu
naučil. 
Vedle běžných druhů hub jsme našli i několik vzácných kousků a dokonce jednu v ČR vzácnou a je
vepsána v Červeném seznamu ohrožených hub – Lošákovec palčivý. 
Protože ve Slavonicích bylo hodně turistů, nosili si i své houbařské úlovky, které Jiří Novák přímo na
místě  určoval  a  proběhla  bohatá  diskuze  i  se  zahraničními  hosty.  Děkujeme  za  spolupráci  i
pracovnicím Infocentra, neboť jen ve spolupráci s nimi jsme mohli uspokojit více než  500 návštěvníků
výstavy. 
Na závěr celého dne proběhla ještě  beseda s promítáním  kam se dostavili opravdoví „FAJNŠMEJKŘI“
houbaření a živá diskuze uspokojila všechny zúčastněné. Děkujeme panu Novákovi a budeme se těšit
na další setkání nad houbičkami nejen z našich lesů.



Cyklistická sezóna je u konce i když se říká, že není špatné počasí, ale špatně oblečený cyklista.Letos
již neuskutečníme žádnou větší cykloakci, ohlížíme se za prožitky letošního roku. Akci číslo jedna ne
co  se  týče  pořadí,  ale  uskutečněním  výletu  navštívit  jednu  z  nejhezčích  cyklostezek  Rakouska.
Cyklojízdu  připravil  náš  dlouholetý  kamarád  Jirka  Beneš  s  jeho  manželkou  Víťou  a  průvodcem
Rainerem  Miksche.  Bohužel  Jirka  již  není  mezi  námi,  srpnový  zájezd  na  Murradweg  byl  také
vzpomínkou pro nás pro všechny, kdo jsme ho znali. Po pětihodinové jízdě autobusem naše putování
začalo  podvečer  v  obci  Muhr.  Počasí  se  zdálo  přijatelné  a  tak  nic  netušíce  jsme  vyrazili  na
šedesátikilometrovou cestu do Stadt Muhr. Po několika kilometrech nás však "doběhl" přívalový déšť
s bouřkou, který vydržel až do místa ubytování. V dalších dnech se počasí umoudřilo a již nám nic
nebránilo prožít další hezké dny. Projížděli jsme alpskou krajinou kolem řeky Mur a navštívili jsme
města včetně jejich památek. Je těžké popsat vše, co se dá vidět ze sedla kola (i když to někdy bolí).
Kdo chce poznávat, musí se zúčastnit.        Ruda Hájek
Příznivci cykloturistiky (36 lidí ) se sjeli na prvním hvězdicovém sjezdu v Mrákotíně. Účast potvrdili
cyklisté z Dačic, Telče, Jihlavy, Horní Cerekve a samozřejmě my ze Slavonic. V Mrákotíně nás čekal
oběd  v  Restauraci  na  kovárně,  setkání  s  přáteli,  přijetí  starosty,  prohlídka  expozice  na  téma
kamenictví v Mrákotíně a film o výrobě a transportu obelisku na Pražský hrad.  Obelisk na Pražském
hradě či též Mrákotínský monolit je vysoký štíhlý čtyřboký monolitický komolý jehlan stojící na třetím
hradním  nádvoří  v  blízkosti  Starého  proboštství  odhalený  u  příležitosti  výročí  10  let  od  vzniku
Československa v roce 1928. Postaven byl jako památník padlým během první světové války.[ Jeho
autorem je slovinský architekt Josip Plečnik. Iniciátorem a donátorem stavby byl první československý
prezident Tomáš Garrigue Masaryk. První monolit vylomený v roce 1923 se však při nehodě na cestě
rozlomil a bylo nutné vylomit monolit druhý. Ten se zdárně povedlo do Prahy dopravit a začátkem
listopadu 1928 byl vztyčen. Obelisk však nebyl dokončen celý, neboť chybělo jeho vrchní ukončení. To
bylo doplněno až v roce 1996 na popud českého prezidenta Václava Havla.
Řemesla  opět kralovala v renesančních Slavonicích a to opět dvakrát. Poprvé v březnu a podruhé
v říjnu. Volba pro Slavonicko je hlavním propagátorem myšlenky, navrátit do tohoto renesančního
města řemesla jako inspiraci pro výchovu a vzdělávání. Bude to zajisté dlouhá cesta, ale i dnešní děti
rády pracují rukama, jen nemají díky všem technickým vymoženostem, tu možnost. Ztrácejí zručnost
a dovednost. Řemesla vždy byla důležitá a neměli bychom dovolit jejich zánik. Byla spjata s obživou,
práce na výrobcích byla a je schopnost vkládat do čehosi,  tvořivost, cit,  umění a krásu a energii.
Dokonalost výrobků, které se při jarních i podzimních dílnách ve Slavonicích podařilo zhotovit, ověřily
staleté „vymakané“ postupy, zkušenosti, které se přenášely z generace na generaci. Celý víkend, od
čtvrtka do neděle, se usilovně tvořilo v hotelu Arkáda, kde našli všichni účastníci dostatek prostoru
pro různé dílničky. Účastníci přijeli z celé republiky, přijeli  do Slavonic už po osmnácté.  Věřte, že
tradice jsou v každém koutě naší vlasti jiné. A to je právě to kořeníčko, kdy každý přiveze něco z toho
svého a zde se podělí o své dovednosti s ostatními. O tyto kurzy byl obrovský zájem. Postupně se do
dílen zapojilo více jak 40 účastníků. Zpestřením bylo představení místní šikulky paní Muselové, která
šije dětské kreativní knihy. 
Ukončení NW sezóny 28.10.2016
Státní  svátek  jsme  oslavili  tím,  že  jsme  se  vydali  na  turistický  výšlap  s  hůlkami.  Bylo  nádherné
slunečné počasí a my jsme vyrazili kolem rybníků Lomský, Starý, Vožralý, Dědek kde se na hladině
odrážely podzimně zbarvené stromy z přilehlých lesů. Bylo teplo, voňavo a moc pěkně se putovalo ve
společnosti příjemných lidí. Děkuji za příjemně prožité odpoledne.
Poslední  akcí  letošního  roku  v čase  předvánočním  byla  akce  vyrob  přáníčko,  pro  nemocné,
opuštěné a odloučené



S velkou úctou chci poděkovat všem účastníkům této akce za empatii, kterou projevili. Je kolem nás
hodně lidí,  kteří  zůstali  sami,  nebo  jsou odkázáni  na  lůžko ve své nemoci  a  vy jste  jim poslali
vlastnoručně vyrobené přáníčko k Vánocům, abyste je potěšili v těchto dnech. Sešlo se nečekaných
205  přáníček.  Chtěla  bych  touto  cestou  poděkovat  dětem,  rodičům  a  učitelkám  Mateřské  školy
Slavonice, školní družině při ZŠ Slavonice, a dalším jednotlivcům: panu Jaroslavu Karáskovi,  Jarušce
Teplé,  Jarušce  Geistové,  Martě  Novorkové,  Aleně  Novotné,  Jiřině  Špringerové,  Aleně  Brychtové,
Kateřině Fišarové, Soně Vyvadilové a dalším anonymním dárcům za jejich pomoc. Na přáníčka již
netrpělivě čekají klienti Hospice Sdílení Telč, Nemocnicí v Dačicích, Jindřichově Hradci, Počátkách a v
Domově důchodců v Budíškovicích. 
Svou účastí na tomto projektu jste projevili soucítění s lidmi, kteří se dostali do nemilé životní situace
a to je v současném celospolečenském klimatu hodno vysokého uznání. Děkuji vám a přeji i já vám
všem láskyplné prožití každého dne v plném zdraví, pochopení a úcty celého okolního světa.
Rok je u konce a já chci poděkovat všem spolupracovníkům za pomoc a podporu, za vše co si můžeme
vzájemně dávat a tím obohacovat vzájemně naše životy.
Ve Slavonicích 1.1.2017 Vítězslava Benešová 


