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      Vážení spoluobčané, 
 

       jednou z hlavních událostí v roce 2010 byly pro obec volby do 

obecního zastupitelstva, které proběhly 15. a 16. října. Kandidovalo 14 

občanů z Benetic a Věstoňovic a nutno podotknout, ţe pouze dva z nich 

měli v minulosti zkušenosti s účinkováním v obecním zastupitelstvu. 

Jedním ze zvolených zastupitelů byla i moje maličkost a bylo mi tak 

jasné,  ţe jsem minimálně jeden  z členů zastupitelstva obce. Dne 9. 11. 

2010 proběhlo ustanovující zastupitelstvo obce, kde jsem byl zvolen 

starostou obce Benetice.  Mnoho lidí tuto volbu nepředpokládalo a musím se přiznat, ţe i já 

jsem byl přinejmenším překvapen. Jako místostarostka byla zvolena paní Petra Vodová.  

Nicméně jsem tuto funkci přijal, a tak se pro mě ve vteřině změnil ţivot.  

       Několik dní poté byl v třebíčském tisku otištěn článek s názvem „Benetice vsázejí na 

mládí“. Samozřejmě můj věk (22 let) není v této funkci příliš obvyklý,  ale po krátké době 

jsem zjistil, ţe na věku opravdu tolik nezáleţí. Na ustanovujícím zastupitelstvu jsem slíbil 

věrnost státu i obci a vynasnaţím se tuto funkci plnit podle nejlepšího vědomí a svědomí.  

       V tomto příspěvku bych jiţ jako starosta obce chtěl poděkovat bývalému zastupitelstvu a 

především patří velké poděkování panu Jiřímu Vlachovi a Radku Novotnému,  kteří doslova 

vybojovali pro obec nesčetný počet dotací a nejen to.  Zvlášť bych chtěl poděkovat panu  J. 

Vlachovi,  který byl v pěti obdobích v zastupitelstvu obce a v posledních třech ve funkci 

starosty obce. U obce si tedy „odslouţil“ neskutečných  20 let. Přestoţe uţ starostou  není, 

téměř všichni ho stále takto oslovují a já nejsem výjimka. Nasvědčuje to tomu, ţe občané 

Benetic a Věstoňovic ho jako starostu respektovali a ctili, coţ je i mým cílem. Nezbývá neţ 

ještě naposledy říci: „Starosto, DĚKUJEME.“  

       V současné době se do funkce teprve zaučuji, a proto bych chtěl ještě jednou poděkovat 

panu  J. Vlachovi, kterého občas svými dotazy doslova zahrnuji, ale také panu Radku 

Novotnému, který ačkoli jiţ není ve funkci místostarosty, přesto pro obec i nadále pracuje. 

Díky také patří účetní obce, paní Marii Herbrichové, která se mnou situaci také nemá lehkou. 

Děkuji i všem, kteří se jakýmkoli způsobem o obec starají. 

       Na závěr vám Všem přeji krásné proţití svátků Vánočních a do nového roku přeji hodně 

zdraví, štěstí a úspěchů jak v pracovním, tak i osobním ţivotě. 

        Karel Houzar 

starosta obce 

Složení zastupitelstva obce Benetice 
 

Karel Houzar    - starosta  

Petra Vodová   - místostarosta  

Ing. Vítězslav Herbrich  - předseda finančního výboru  

Michal Valík   - předseda kontrolního výboru  

Bc. Jana Vostalová 

 Milan Novotný 

Karel Krejčí 

Marie Herbrichová  - účetní  

   

Obecní úřad Benetice 

Benetice  46,  675 06,  Kraj Vysočina,  IČO:  00375 381,  KB – Třebíč 144 21-711/0100l  

email:  ou.benetice@tiscali.cz,  web:  www.benetice.ic.cz, tel. 725.101.306         

Úřední hodiny:  pátek – 17
00 

- 18
00
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     Vážení spoluobčané,                 
                  
     srdečně Vás zdravím v tomto zimním čase. Před Vánocemi se vţdycky 

ptávám dětí, na co se nejvíc o Vánocích těší. Nejčastěji se mi dostává 

odpovědi, ţe na dárky, na cukroví, na prázdniny, na dobré jídlo…. Jen 

občas některé dítě odpoví: „Já se těším na oslavu narození Jeţíše.“  

     Nezůstávají naše obývací pokoje, kde září stromek, po rozbalení dárků 

plné balícího papíru - ale také prázdných srdcí? Jak je to u Vás doma? 

Zamysleme se nad tím!  

     A co po Vánocích? Jak často slyším: Konečně je po svátcích! Ţe tak 

málo proţíváme vánoční klid a pohodu, na to je jednoduchá odpověď. Čím 

více totiţ naplníme tyto nejkrásnější svátky pouze hmotnými věcmi, ale zapomeneme otevřít svá srdce 

pro lásku, tím více budou prázdnější a nudnější. 

     Svatý Jan píše ve svém evangeliu: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ (Jan 1,14). 

Největším obdarováním pro člověka je, ţe Bůh v Kristu Jeţíši se pro nás stal Bohem blízkým. V Jeţíši se 

projevila Boţí láska a my smíme mít na ní účast. Svým vtělením Bůh vzal na sebe naše lidství. On s námi 

cítí, rozumí nám, protoţe také ţil lidským ţivotem. Proto otevřme s radostí o Vánocích svá srdce, 

abychom se nechali Boţí láskou znovu naplno obdarovat. 

     Přeji Vám poţehnané, radostné a klidné proţití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, síly 

a Boţího poţehnání. 

 

           K tomu Vám žehná farář Václav Knotek. 

     O činnosti JSDH 
 

     Zase se nám přiblíţil konec roku, tak mi dovolte Vás stručně informovat o činnosti JSDH obce 

Benetice za rok 2010. Tak jako předešlý rok jsme pokračovali v prezentační a preventivní činnosti na 

dětských dnech a táborech. Navštívili jsme celkem 5 akcí. O vysoké úrovni těchto prezentací svědčí i  

spolupráce s Rychlou záchrannou sluţbou v Třebíčském centru. Při návštěvě dětského tábora ve Stráţku 

jsme podpořili dokonce místní jednotku při výjezdu k poţáru. Od jara se také snaţíme ve svém volném 

čase pořádat různé odpoledne a program pro místní mládeţ. Mezi větší výlety patřily návštěvy lezecké 

stěny a centrální poţární stanice v Třebíči. Určitě také nezapomenutelné ukončení prázdnin na 

Damijánce. 

     Po celý rok průběţně probíhaly různé školení a výcvik členů jednotky, výčtem zmíním několik z nich: 

zásah při autonehodě, lezecký výcvik, školení spojové sluţby (obsluha radiostanic), obsluha navijáku a 

vysokotlakého hasícího zařízení. Letošní rok jsme měli dva výjezdy: Pomoc sloţkám IZS - pátraní po 

osobě, Chlum a technickou pomoc - úklid komunikace. Výjezdy mimo katastr naší obce jsou propláceny 

HZS (palivo, refundace mezd). V našem případě šlo o výjezd na Chlum. 

     Pomalu uţ dokončujeme přestavbu NIVY do podoby, jakou jsme si představovali. Z vozidla byly 

demontovány zadní sedadla a byly nahrazeny nerezovou nádrţí na vodu (180l) a do kufru vozidla bylo 

umístěno motorové vysokotlaké čerpadlo. Mnoţství převáţeného hasiva vystačí na 13min, neustálého 

hašení. Hašení vysokotlakým proudem má vysokou účinnost za spotřebování minimálního mnoţství 

hasiva. Prozatím je k čerpadlu připojena provizorní hadice, ale příští rok snad bude nahrazena 

průtokovým navijákem s 30m hadice. Ve vozidle je také nově instalována radiostanice pro spojení s 

Krajským operačním a informačním střediskem a ostatními sloţkami IZS.  Samozřejmostí jsou výstraţná 

světla modré barvy. Mezi vybavení, které nám letos přibylo, patří i kalové čerpadlo, které není v případě 

potřeby problém zapůjčit. Veškeré vybavení je uloţeno v garáţi na OU, klíče od dveří mají vybraní 

členové jednotky. Toto opatření je z důvodu ochrany před odcizením při volném přístupu. 

     Ukázky z letošní činnosti jednotky jsou zpracovány v prezentaci, na kterou naleznete odkaz na 

obecních stránkách. Závěrem bych Vám všem chtěl popřát za JSDH obce Benetice klidné proţití svátků 

a šťastný nový rok! 

                                            Jan Vostal, velitel JSDH 
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  Milí sousedé 
 

     Od začátku, byl náš zpravodaj – Benediktin - pojat jako ročenka, kladoucí si za cíl shrnout a stručně 

popsat události v obci za uplynulý rok. Jako příleţitost prezentovat činnost zájmových skupin či 

jednotlivců, moţnost spoluobčany oslovit nějakou myšlenkou či nápadem. Snad se to daří a můţeme si 

tak na konci roku připomenout, případně být informováni o všem co se u nás událo, nebo co se 

připravuje. A nejen to, kdo si Benediktina zakládá, má vlastně takový soukromý sborník údajů za 

poslední léta. Nyní pročítáte jiţ páté vydání. První vyšel v lednu 2007. K tomuto malému výročí přeji 

Benediktinu, aby vydrţel, aby se kaţdý rok našlo dostatek dopisovatelů, kteří zprávami a postřehy ze své 

oblasti činnosti zaplní jeho stránky. 

    Významnou událostí roku 2010 bylo ohlášené odstoupení paní Staňkové z funkce ředitelky naší školy. 

Bylo nutno vyhlásit výběrové řízení a jmenovat nového ředitele. Byla to pro nás úplně nová situace a tak 

jsme se přípravami prokousávali, jak se dalo. Vlastní výběrové řízení proběhlo 31. května a ze čtyř 

kandidujících byla vybrána nynější paní ředitelka, Mgr. Miroslava Straková, do funkce nastoupila se 

zahájením školního roku. Poděkovat paní Staňkové a zároveň přivítat paní ředitelku Strakovou jsem 

zašel 2. září, v doprovodu kronikáře, který udělal několik fotek  při předání květin, jmenovací listiny, 

pamětního listu a malých dárků. Ještě jednou, zde na stránkách Benediktina, děkuji paní Staňkové za léta 

usilovné práce, která věnovala naší škole. Paní Strakové  pak přeji hodně úspěchů, energie a trpělivosti, 

nejenom při práci s dětmi ale také  v boji se stále rostoucí byrokracií. Oběma přeji hodně štěstí. 

     Podařilo se dotáhnout k úspěšnému schválení Územní plán, takţe v této chvíli má obec k dispozici 

platný dokument. Je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 

     Dotaci z programu obnovy venkova ve výši 111 tis. Kč, jsme letos pouţili na vybudování asfaltového 

povrchu cesty za hřbitov s celkovými náklady 321 tis Kč. Opravy dalších úseků, u rybníka, k Pacalovým 

a vyštětování cesty ke kulturáku, přišly na dalších 265 tis Kč.  

     Na oplocení školního hřiště jsme také získali dotaci. Kraj Vysočina poskytl  21.850,- Kč z celkových  

93.706,- Kč. Tam jsme ale situaci trochu podcenili a jiţ dnes, krátce po předání díla, je patrné poškození 

pletiva od dopadů míče. Bude vhodné, na nástřelných stranách, zavěsit záchytnou síť. Jinak pletivo 

dlouho nevydrţí. 

    Pro mě byl rok 2010 rokem výjimečným. V mém zaměstnání jiţ dlouho funguje směnný model, který 

práci na obci téměř znemoţňuje a to jen upevnilo mé rozhodnutí ve funkci starosty dál jiţ nepokračovat. 

Vrátím o 20 roků nazpět a dovolím si  dnešním třicátníkům a mladším  převyprávět okamţiky, které se 

odehrály na jaře r. 1990. Předseda tehdejšího MNV pan František Kratochvíl ze Svatoslavi, svolal do 

kulturního domu občany Benetic, Věstoňovic a Horních Vilémovic. Objasnil situaci po sametové 

revoluci i nálady ve společnosti a krátce naznačil moţnosti jak dál. Vydrţet v dosavadním uspořádání, 

tzn. zachovat jako celek obec Svatoslav s přidruţenými obcemi, nebo obec rozdělit a zřídit jednotlivé, 

vlastní samosprávy. Pamatuji si, jako by to bylo včera. Všichni přítomní, jednomyslně odsouhlasili 

samostatnost naší obce. V podzimních volbách pak bylo zvoleno první zastupitelstvo, první starosta a 

místostarosta. Proč to připomínám? Přirozenou vlastností člověka je zapomínání a je dobré čas od času si 

připomenout, ţe nám tu nikdo nic neudělá, nezařídí, kdyţ se o to nezaslouţíme sami. Ţe mít vlastní 

samosprávu není jen o vybírání poplatků ze psů. Je to o tom, ţe starosta, místostarosta, členové 

zastupitelstva jsou naši sousedé, mají naši důvěru a ochotně pracují pro naši obec - pro nás. Ţe alespoň 

část prostředků, které na obec příjdou, můţeme nasměrovat tam, kde sami cítíme, ţe jsou potřeba nejvíc. 

A svoji roli hraje i trocha hrdosti. Naše věci si přece dokáţeme ohlídat a zařídit sami. A to je správné. 

Proto mě těší, ţe i dnes je vůle jít dál cestou samostatnosti. Těší mě, ţe bylo zvoleno nové, silné 

zastupitelstvo a ţe se našli pokračovatelé ochotni převzít starost a zodpovědnost za společnou věc. Do 

příštích nelehkých roků přeji novému starostovi Karlovi Houzarovi, místostarostce Petře Vodové a 

celému zastupitelstvu, hodně trpělivosti učit se a poznávat, hodně dobrých nápadů a síly je uskutečňovat, 

hodně elánu měnit věci k lepšímu. No a nám, občanům? Buďme  vstřícní a vţdy ochotni pomoci, kdykoli 

bude třeba. Děláme to přece pro sebe. 
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Chci zde poděkovat za výbornou spolupráci bývalému místostarostovi Radkovi Novotnému a účetní 

Marii Herbrichové, bez jejichţ práce a velkého úsilí by to prostě nešlo. Děkuji členům všech 

zastupitelstev, za ochotu pracovat pro obec. Velice si toho váţím. Velké díky patří sboru dobrovolných 

hasičů, hlavně členům soutěţního druţstva za podporu, za ochotu vţdy pomoci a za reprezentaci naší 

obce. Také v ledním hokeji máme reprezentanty. Hned napoprvé si naší hokejisté vydobyli respekt 

pěkným umístěním, v soutěţi městské ligy Velkého Meziříčí. Díky za to. Zvláštní poděkování patří 

Víťovi Herbrichovi za vzornou péči o 60ha obecních lesů. Děkuji Janu Bukovskému za pečlivé vedení 

obecní kroniky a spoustu nádherných fotografií. A díky patří také Janu Vostalovi, veliteli JSDH, za 

vytvoření fungující zásahové jednotky a intenzivní práci na její akceschopnosti. Poděkování si také 

zaslouţí za velmi pěkné, reprezentativní zpracování webových  stránek obce. 

     Vám všem chci poděkovat za důvěru a podporu, které se mi dostávalo v uplynulých 12ti létech 

starostování. Děkuji za to, ţe všichni svým dílem přispíváte, aby byla naše obec stále pěkná a čistá. Vám 

všem děkuji za tu příleţitost a čest  být starostou Benetic. I kdyţ to stálo spoustu času, spoustu úsilí a 

energie. Dělal jsem to rád a stálo to za to.  Díky moc. 

      Vám všem přeji, krásné a pohodové proţití Vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v nadcházejícím 

roce 2011 

                                               Jiří Vlach 

 

 

      Pohled na ledovou plochu 
 

 

       Nejprve se ohlédneme za loňskou sezónou, která skončila v únoru tohoto roku. Tým HC Benetice 

ukončil základní část sezóny na vynikajícím 3. místě a v PLAY OFF se umístil na výborném 4. místě. Za 

tyto výborné výsledky vděčíme především brankáři, Tomášovi Kosielskému, který v mnoha zápasech 

předváděl doslova zázračné zákroky. Je nutné i podotknout, ţe jsme také měli v týmu druhého nejlepšího 

střelce celé I. LIGY, Miroslava Vaňka, s necelými čtyřiceti góly. Oba byli velmi důleţitými články 

celého kolektivu, ale v prvé řadě měl největší zásluhu na výsledku týmový výkon. Za dobrou 

reprezentaci obce a nejen za to patří všem velký obdiv a velké poděkování. 

       HC Benetice vstoupili do historicky druhé sezóny 

Městské hokejové ligy města Velkého Meziříčí jiţ jako 

uznávaný soupeř. V letošní sezóně se změnil systém celé 

soutěţe. Na začátku jsou týmy rozděleny na EXTRALIGU 

a na I. LIGU. V těchto skupinách hraje jednokolově kaţdý 

s kaţdým a poté se tyto dvě skupiny rozdělí celkem do tří 

skupin podle dosaţeného pořadí. V kaţdé skupině bude hrát 

dvoukolově kaţdý s kaţdým, a to jiţ o celkové umístění. 

První „ostré“ kolo se odehrálo uţ v polovině září tohoto 

roku. V současné době je odehrána základní skupina I. 

LIGY. Zde jsme odehráli deset zápasů. Z nich jsme vyšli 

čtyřikrát jako vítězové a šestkrát jsme si ze zápasu neodnesli ani bod. Po odehrání základní části I. LIGY 

jsme na sedmém místě, a proto bojujeme o cenné body v třetí skupině. Poslední tři zápasy jsme ale 

prohráli o pouhý gól a dvakrát z toho jsme dostali gól v poslední minutě. Hokej se ovšem hraje aţ do 

poslední vteřiny a takový hokej prostě je. Za výsledky se stydět nemusíme a myslím, ţe obci děláme 

dobré jméno. 

       Také bych touto cestou chtěl poděkovat bývalému zastupitelstvu obce za finanční podporu a za 

podporu fanoušků. Se lvem na prsou se budeme prát aţ do posledního zápasu. 

 

                                        Karel Houzar 

 

 
 

 

                       5 

       Malé ohlednutí za uplynulým rokem 2010 očima SDH Benetice                                       
 

      Na úvod chci pozdravit všechny spoluobčany, kterým se dostal tento zpravodaj do rukou a 

připomenout Vám pár činností s SDH. Jako jiţ loni, tak i letos jsme začali v prvním lednovém týdnu s 

přípravou obecní zabíjačky chystané na 9. ledna. Po nezmarech počasí, které nás jako loni překvapilo, v 

podobě velké sněhové nadílky jsme 200 kilového čuníka zpracovali do 20 litrů zabíjačkového guláše, 

osmdesáti jelit a stejného počtu jitrnic, osmi nohavic sekané a spousty pečeného masa. Na neděli nám 

zůstalo asi 20 kg masa na naloţení. To jsme vyudili o čtyři týdny později před plesem. 

   Jako jiţ kaţdý rok náš soutěţní tým odjel v třetím týdnu v lednu na hory do Rakouského Zell am 

Zilleru za zimními sporty. Počasí se nám vydařilo snad nejlépe za posledních pět let, takţe jsme si to 

krásně uţili, načerpali spoustu sil a po návratu domů je hned vloţili do uspořádání hasičského plesu. Ten 

letošní se nám vcelku vydařil, jak po stránce počtu návštěvníků, tak i ve výdělku. 

     V sobotu 20. února jsme pořádali jiţ třetí ročník Rokoplesu se skupinou Vjetef. Ten uţ byl na 

návštěvnost o něco slabší, ale my jsme si spravili náladu hned druhý den na naší letos první zimní  

hasičské soutěţi v Dolních Loučkách s časem 21.50. Čas to sice není nic moc, ale vzhledem k tomu, ţe 

venku bylo 8 stupňů pod nulou a spousta sněhu, tak druhé místo nás krásně zahřálo. Na soutěţ s náma 

vyrazilo i druţstvo ţen, které se umístily na čtvrtém místě. 

     V měsíci dubnu jsme ještě před poutí  provedli vymalování a generální úklid hospody. Pouťový 

víkend pro nás začal jiţ v pátek v kulturním domě, kde jsme po mnoha letech obnovili pořádání zábavy 

takzvaně 3 na 3. K tanci i poslechu nám zahráli místní muzikanti ve sloţení: Vostalová Eva, Vostal Jan, 

Vostal Vlastimil, Šoukal Alois a Kosielski Karel. Akce to byla velice pěkná, ale účast velice slabá. V 

sobotu zahrála kapela Extáze. 

   S blíţícím se začátkem května jsme začali s tréninkem a hned 9. 5. zkusili štěstí na soutěţi v Litavě. 

Náš čas 18,10 stačil aţ na šesté místo. Po dalším usilovném trénování se nám ale moc nedařilo navázat 

na naši skvělou formu z konce sezóny 2009, a tak v celkovém umístění ve ţďárské lize jsme skončili aţ 

na 4 místě. Květen byl také měsíc,  který se do našich pamětí nezapomenutelně zapsal. Po třinácti letech 

ničím nerušeného trénování na trati u lesa nám byla vykradena naše hasičská bouda a došlo k odcizení 

hasičského vybavení v hodnotě 15 650 Kč. Po včasném zásahu a dopadení zlodějů ale vše dobře dopadlo. 

Odnesla to jenom jedna autobaterie ze stříkačky,  která se uţ nenašla. Koncem května jsme ještě pořádali 

okrskové cvičení,  kde jsme se umístili i s druţstvem ţen na krásných prvních místech. 

     Koncem měsíce června jsme provedli menší opravy na obecním bytě v budově základní školy před 

nastěhováním nových nájemníků.  

     Měsíc červenec je pro nás několik let ve znamení Her bez hranic Benetic. Uţ od začátku prázdnin 

probíhají přípravy,  které ukončí aţ samotná akce. Letošní Hry bez hranic konané v sobotu 17. 7. mněly 

téma "pohled na Benetice očima filmových kamer". Příjemné odpoledne sice pokazil déšť, ale zábava 

pokračovala v místní hospůdce aţ do pozdních hodin. O týden později jsme ještě pořádali zábavu v 

kulturáku. V srpnu, září a říjnu uţ jsme se věnovali pouze soutěţím. Na místní trati jsme uspořádali 

soutěţ 12. 9. Celkem k nám přijelo 16 soutěţních týmů muţů a 3 týmy ţen. 

     Suma sumárum  jsme letos objeli 34 soutěţí, ale na první vítězství v soutěţi,(nepočítám li okrskové 

cvičení) jsme si museli počkat aţ na závod v Němčicích. Zde jsme zvítězili v konkurenci 42 soutěţních 

druţstev. Z dalších závodů za zmínku ještě určitě stojí první místo v Meziříčku s novým místním 

traťovým rekordem, druhé místo na domácí soutěţi a náš první čas pod magickou sedmnáctku a to 16,86 

doma ve finále. Naši sportovní sezónu jsme ukončili vítězstvím na poslední soutěţi v Čikově 9. 10. s 

naším dosavadním osobním rekordem 16,71 vteřin. Celkem  jsme letos 14x stoupli na Bednu.  

     Naše druţstvo ţen si oproti loňskému roku celkově polepšilo. Jejich letošní celkové umístění na 7. 

místě je krásný posun z loňského 10. místa. 
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     V listopadu jsme stihli ještě zajít do obecního lesa a nadělat dřevo do hospody, uspořádat taneční 

zábavu a ukončit soutěţní sezónu. Začátkem prosince proběhla čertovská zábava a 11. 12.  jsme se sešli v 

místním KD na 68. výroční hasičské schůzi. Zde nám byl předán bývalým starostou obce nový hasičský 

prapor, za coţ mu velice děkujeme, ale samozřejmě i za všechno,  co pro nás za svého  působení ve své 

funkci starosty obce udělal. Ještě jednou "Jirko děkujeme". Koncem prosince ještě proběhne štěpánská 

zábava. 

      Na příští rok máme v plánu pro velký zájem udělat 15. ledna obecní zabíjačku a hasičský ples je 

domluven na 5. února. Dále plánujeme pořádání zábav v KD, bude-li o ně stále zájem. Po letošním roce 

to vypadá nejistě. Současná mládeţ na zábavy moc nechodí a nám se tyto akce moc nevyplácí. No, ale 

uvidíme v příštím roce, jak se říká, naděje umírá poslední. Rádi bychom se dále účastnili na hasičských 

soutěţích a pokračovali v dalších kulturních akcích.  

   Do nadcházejícího roku Vám přejeme hodně štěstí a zdraví, protoţe to je to jediné, co nám opravdu 

stačí. 

                                                                                                                      Za SDH Benetice, Karel Krejčí 
 

      Milí rodiče, vážení občané,                  

 

       jako nová ředitelka školy bych Vám chtěla poděkovat za milé přijetí – od členů starého i současného 

zastupitelstva, vstřícného personálu školy,  přes rodiče a také naše ţáčky. Byla jsem překvapena kvalitně 

zařízenou školou,  kde je na kaţdém kroku vidět velká snaha obce ji udrţet. Okouzlilo mě i nádherné 

okolí vesnice - malebný kraj s pasoucím se dobytkem na travnatých pastvinách a s hlubokými lesy. 

Věřím v dobrou spolupráci mezi pedagogy,  rodiči a obcí – vţdyť všichni máme stejný cíl – postavit děti 

do ţivota,  aby z nich byli slušní a vzdělaní lidé, kteří nám budou jednou oporou a oni sami budou se 

sebou spokojení. 

     Přeji Vám za sebe i všechny pracovníky školy poţehnané Vánoce strávené v radosti a lásce v kruhu 

těch nejbliţších. 

                                   Miroslava Straková, ředitelka  ZŠ 

 

 

Čertovský  den 
Petr Krejčí, 4. roč. 
 

V pátek 3. prosince jsme chodili po vesnici převlečení za čerty. Měli 

jsme jednoho anděla, ale Mikuláš nám chyběl. Navštívili jsme 

obchod, kde jsme dostali sladkosti. Paní prodavačka si nás vyfotila. 

Z obchodu jsme šli do ponoţkárny a tam nás kaţdého obdarovali pěti 

korunami. Před výrobnou jsme se koulovali. Po cestě jsme ještě 

vystrašili několik lidí. Chtěli jsme stavět sněhuláka, ale sníh byl moc 

sypký. Vrátili jsme se do školy a začalo náboţenství  

                           7 

               Jak to vidím  já  
 

     Několik let píšu benetickou kroniku a mimo jiné zaznamenávám i přírodní události a 

meteorologické situace v obci. Letošní rok byl z tohoto pohledu rokem velice zvláštním a to 

z několika pohledů: 

- zima „úřadovala“ sice kratší dobu, neţ jsme zvyklí, ale jarní měsíce byly chladné a všichni 

jsme museli dlouho topit 

- jen v lednu napadalo tolik sněhu, ţe jeho výška činila asi 70 cm a sníh jiţ nebylo kam dávat 

- v noci ze 14. na 15. března jsme byli svědky sněhové bouře, kdy oblohu křiţovaly stovky 

blesků. U nás napadalo tu noc asi 10 cm sněhu 

- astronomické jaro nastalo 20. března v 18:32 hod. a dva dny předtím byly ranní teploty 

kolem nuly, ale přes den aţ +14°C, coţ je rozdíl velice neobvyklý. Tento trend pokračoval 

s přestávkami ještě celý měsíc  

- 30. dubna se teplota vyhoupla na +24°C 

- počasí však bylo velice nestálé a téměř celý květen propršel 

- od 7. do 12. června nastoupila tropická vedra, která skončila velkou bouřkou s krupobitím, 

která zapříčinila výpadek elektřiny v obci. Blesk udeřil do stoţáru v Čechtíně a na  čas vyřadil 

i náš internet. Po bouřce se výrazně ochladilo 

- Liberecko, Ústecko a Děčínsko postihly v létě několikrát bleskové povodně, severní Moravu 

postihly záplavy jiţ v květnu  

- dvakrát – a to 18. června a 23. srpna postihla obec silná průtrţ mračen a vţdy během krátké 

doby napršelo tolik vody, ţe téměř nestačil přepad našeho rybníka. Při druhé bouřce silný vítr 

vyvracel dokonce i stromy, protoţe zem byla silně podmáčená. 

     Takhle bych mohl pokračovat ve výčtu toho, co jsem stihnul 

zaznamenat. Dnes Vám však nechci popisovat  jednotlivé události 

letošního roku, ale sdělit svůj názor na ně. V posledním desetiletí 

jsme byli ze všech moţných stran neustále informováni o tom, ţe 

člověk je vlastně největším škůdcem tohoto světa a ţe nyní musíme 

trpět za to, co jsme za léta předchozí sami způsobili tím, ţe např. 

topíme v kamnech uhlím, ţe jezdíme auty, ţe hodně pouţíváme 

elektrické spotřebiče (a především ty staré, náročné na spotřebu) atd.  

     Nechci se pouštět do učených debat, protoţe k tomu nemám 

„školy“, jen se budu opírat o ověřené údaje a vlastní zkušenosti.  Ano, souhlasím, ţe za mnohé 

záplavy si jako lidé můţeme sami nekvalifikovanými zásahy do přírody, k nimţ patří 

rozorávání mezí, regulování (napřimování) vodních toků, pěstování plodin, které nedokáţí 

ochránit pole, a voda jimi bleskově proteče. Nesouhlasím však s tím, ţe my, lidé, významně 

ovlivňujeme atmosféru Země třeba topením v kamnech a jízdou v autech.  

     Počasí v našich končinách je systematicky sledováno od 1. ledna 1775 – tedy něco víc neţ 

200 let. Jinde ve světě je to obdobné. Jak vypadalo počasí předtím? Podle čeho tedy tvrdíme, 

ţe se klima mění? 200 let v historii Země je zanedbatelné období. Dříve se také (a výhradně) 

topilo v kamnech a třeba většina strnišť se po sklizni prostě zapálila. Ve velkém probíhalo 

odlesňování a to zase ohněm. Takhle se kultivoval např.  

ostrov Madeira. Velké ohně vznikaly od blesků a nikdo je nehasil. Jiţ v antických časech hořel 

bez kontroly plyn  v tehdy řeckých Chimérách atd.      

     Chci vyjádřit názor, ţe v historii lidstva se ve většině případů snaţí člověk ţít v souladu 

s přírodou, protoţe ví, ţe příroda ho ţiví. Chci říci, ţe vše, co my dnes 
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proţíváme s přírodou poprvé, uţ tady zřejmě bylo. Co nebylo, jsou někteří vykutálení politici, 

kteří nás vytrvale upozorňují na škody, které pácháme na přírodě a jimţ je nutno zamezit např. 

přimícháváním biosloţek do benzínu a nafty. Dnes se ukazuje, ţe je vše jinak a biopaliva 

poškodí Zemi víc, neţ se nám říkalo. Ale někteří mají z biopaliv slušný kšeft. Zamezilo se 

zvyšování těţby uhlí, bránilo se stavbám atomových elektráren a preferovaly se větrné a 

sluneční elektrárny, které dnes draze platíme a jejichţ činnost je z hlediska spotřebitelů 

nestabilní.  

     Osobně mám názor, ţe letošní počasí bylo výjimečné pro ty, kteří takové ještě nezaţili, ale 

ţe takové roky uţ naši předci také zaţili. Jen o nich nejsou podrobné záznamy. Právě pro 

budoucí generace se tedy snaţím zapisovat i to, jaké jsme měli v Beneticích v tom kterém roku 

počasí a aby mohli posoudit, zda se Země vlivem činnosti člověka skutečně mění. 

                         Jan Bukovský, kronikář obce 

Knihovnické okénko 
 

       Váţení a milí! Tak Vás zase po roce vítáme na pár minut v knihovnickém koutku. Je 

vidět, ţe existence naší knihovničky se pomalu ale jistě dostává do povědomí obyvatel obou 

obcí. A to mladších i starších věkových kategorií. Počet knih,  ze kterých 

můţete Vy, čtenáři, vybírat, se od loňska zase rozrostl – a to především 

díky různým darům. Děkujeme za ně. 

       Několikrát do roka také probíhá obměna tak zvaného výměnného 

fondu – to jest knih, které nám na určitou dobu zapůjčuje Městská 

knihovna v Třebíči. 

       Vţdy jsme rády, kdyţ si kaţdý z Vás, čtenářů, přijde na své. Takţe 

aţ si budete chtít udělat pěknou chvilku s kníţkou, přijďte provětrat i ty z knihovny. 

     Těšíme se na Vás na stále stejné adrese – budova Obecního úřadu Benetice – ve stále 

stejném čase – kaţdý čtvrtek 18.30 – 19.30. 

Krásné Vánoce a mnoho štěstí do nového roku  

                                                                               přejí knihovnice 

                         Olga Novotná  a  Lucie Mikysková       

 

Pozvánka na  „Starostenskej svařák“ 
 

Původně „Silvestrovský svařák“  – ani nevím,  kdo tohle první 

sousedské setkání v roce, takhle přejmenoval, ale proč ne, svůj 

účel plní. Totiţ umoţnit všem, poté co popřejí štěstí do nového 

roku svým nejbliţším, teple se obléct a přijít na náves popřát 

všechno dobré také všem sousedům. V tak malé obci jsme si 

přece sousedy všichni.  

     Starosta, Karel Houzar  mě potěšil, svým rozhodnutím v tomto 

pokračovat. Jsme tedy všichni srdečně zváni na první sousedské 

setkání v roce 2011. 

      Aţ dozní cinkání skleniček rodinných přípitků, aţ budou 

vyslovena všechna přání vašim nejbliţším, přijďte na náves. 

Přijďte potřást rukou i sousedům z druhého konce.  Na  zahřátí  bude  Starostenskej  svařák. 
 

                 -jv- 
 

                                                9
      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SRAZ RODÁKŮ  
 

     Mnoho příleţitostí, kdy  se obec Věstoňovice můţe podělit o nějaký zajímavý článek 

v benetickém zpravodaji, není….. Ale tento rok se Věstoňováci mohou pochlubit s akcí 

s velkým „A“, neboť se zde konal 1. historický sraz rodáků.   

     Bylo zvykem se zde kaţdé prázdniny scházet. Místní lidé si popovídali, něco popili…… 

Zkrátka takové příjemné letní posezení věstoňovských obyvatel. Při tomto posezení také 

vznikl nápad – uspořádat akci v trochu ve větší formaci – tedy pozvat i ostatní, kteří jsou  

s Věstoňovicemi spjati, ale uţ tu nebydlí.  

     Tato událost byla tedy naplánována na sobotu 7. 8. 2010 a i přesto, ţe setkání nepřálo 

počasí, akce se zúčastnilo více neţ 100 bývalých či současných obyvatel. Nejmladšímu 

účastníkovi byli dva roky, nejstaršímu 86 roků. Během celého dne, za dobrého jídla a pití, 

probíhala neformální zábava, prohlíţení fotek novějších, starších i hodně památných. Všichni 

si rádi zavzpomínali na staré časy…..  

     Muţskému osazenstvu zde byla k dispozici ochutnávka tekutých produktů z našich zahrad, 

děti se  mohly vyřádit na trampolíně a maminky se zase mohly pochlubit svými cukrářskými 

dovednostmi, díky nimţ se stoly prohýbaly pod tíhou nejrůznějších dobrot. O blaho našich 

ţaludků se velkou měrou zaslouţil i Martin Nováček. Ten pro nás „masoţravce“ připravil 

vepřové pohoštění. Snědlo se kolem 45kg masa.  

     V upomínku tohoto historického setkání byl na návsi zasazen strom Moruše bílé -ovocný 

strom či velký keř příbuzný fíkům, dorůstající 10–15 m, nese plody tvarem podobné 

ostruţinám. Strom, který se na Vysočině dříve vyskytoval, ale dnes z našich končin téměř 

vymizel. Při této příleţitosti vznikla skupinová fotografie – sami můţete posoudit, ţe účast 

byla opravdu hojná.  

   Všem organizátorům patří velké díky.  

                     Radek Novotný, Petra Vodová  
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Významné výročí   v roce 2010 oslavili:                                                  

                

Mikulášová Marie   Věstoňovice 11 85 roků 

Novotná Růţena          Věstoňovice 7 80 roků 

Vlachová Libuše  Benetice 14 80 roků 

Čapková Boţena  Benetice 29 75 roků 

Vlach Antonín  Benetice 20 70 roků 

Bouzek Rudolf  Věstoňovice 2 70 roků 

Bouzková Marie  Věstoňovice 2 70 roků 

Krejčí Karel  Benetice 27 65 roků 

Bukovská Hana  Benetice 9 65 roků 

Vodová Marie  Věstoňovice 6 65 roků 

Pacalová Alena  Benetice 24 65 roků 

Večeřa Vojtěch  Benetice 41 65 roků 

Mikuláš Ladislav  Věstoňovice 11 60 roků 

Valík Stanislav  Benetice 49 60 roků 

Doleţal Jiří  Benetice 37 60 roků 

  

Nejstarší občankou je paní Františka Krejčová Benetice 27, oslavila krásných 89 roků. 
 

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, lásky, pohody a spokojenosti. 

___________________________________________________________ 

 

Noví občánci: Švestka Josef  Benetice  45 25. 1. 2010 

  Krejčí Marek  Benetice  48   1. 5. 2010 

  Valík Michal  Benetice  6 19. 5. 2010 

  Lišková Michaela  Benetice  39 25. 7. 2010 
 

Přejeme hodně lásky, rodičovské péče, zdraví, radosti  a  štěstí.  

____________________________________________________ 

 

Opustili nás: Mikuláš Vít  Věstoňovice 11 29. 3. 2010 

  Voda František  Věstoňovice 6   8. 9. 2010 
 

Věnujme tichou vzpomínku    

_______________________________________________________________ 
 

Odstěhoval se:   Voda Stanislav    Věstoňovice 6     na  Červené hospody 

___________________________________________________________________ 

 

Přistěhovali se: Švestka Josef Benetice  45 z  Třebíče 

  Doleţalová Eva Benetice  32 z  Horních Vilémovic 

  Petráš Martin Benetice  32 z  Jihlavy 

________________________________________________________________________ 

 

Celkem je v Beneticích a Věstoňovicích nyní  přihlášeno k trvalému pobytu 196  obyvatel.                   

Z toho:  v Beneticích   144     prům.    2,7 obyv.    na číslo popisné 

             ve Věstoňovicích           52     prům.    3,7 obyv.    na číslo popisné 

 

Starších 18ti let je k poslednímu dni roku 2010  –  154.   

Děti a mládeţ do věku 18. let  –  42,                  celkem   100  ţen   a   96  muţů  

            -jv-  
 

              11 

      Světová válka 
 

     Jedna z hlavních a posledních příčin ku válce zv. světové bylo zavraţdění rakousko-

uherského následníka trůnu Ferdinanda d’Este a jeho choti Ţofie 29.6.1914 v Sarajevě 

příslušníkem národa srbského. Čin ten dal podnět po nesplnění návrhů Rakousko - Uherskem 

Srbsku daných, jakoţto satisfakci, ku válce proti Srbsku. 

Brzo však utvořily se 2 válčící tábory t.zv: „Dohoda“ (Srbsko, Francie, Anglie, Itálie, 

Rumunsko, Amerika) a t. zv. „Ústřední mocnosti“ (Rakousko-Uhersko, Německo, Bulharsko, 

Turecko). 

     Válka trvala 4 léta (1914 – 1918) a skončila tím, ţe Rakousko-Uhersko se rozpadlo 

v drobné státy, z nichţ jedním jest republika česko-slovenská. 
 

Vojenskou sluţbu hned při první mobilisaci nastoupili: 

 Šoukal Stanislav, Vostal Karel, Valík František, Vlach Ladislav, Čapek 

 František, Vaněk František, Jurda  Bohumil, Krejčí Dominik, Školař Jan,          

 Urban František, Vostal Ludvík a  z Věstoňovic: Bouzek Rudolf. 
 

Při domobraneckých prohlídkách uznáni způsobilými: 

roku 1915:  Doleţal František, Vaněk Alois, Vostal Bohumil, Šoukal Karel, Vostal         

      Bohumil, Voda Václav, Voda František, Voda Stanislav, Sláma   

      František a Novotný Jan.; 

roku 1916:  Vostal Jan, Vostal Julius, Vratislavský Václav a Urban Stanislav. 
 

Padlí a zemřelí 

     První, který poloţil ţivot svůj, byl Bouzek Rudolf, rolník ve Věstoňovicích čís. 2., 

zanechav vdovu se 4 malými dětmi., + 24. 8. 1914. 

Čapek František, narozený 30. 6. 1889 v Beneticích, raněn byl 11. listopadu 1914 na srbském 

bojišti. Po uzdravení nastoupil znovu a na italském bojišti onemocněl  a doma 20. 3. 1916 

zemřel. 

Bratři: Vaněk František a Vaněk Alois, synové Františka Vaňka, rolníka v Beneticích čís:11, 

jeden z nich František padl 26. 10. 1914 v Haliči, a druhý Alois, nar. 26. 6. 1895 v Beneticích, 

zemřel v ruském zajetí 13. 5. 1917. Oběma svým synům postavili rodičové Anna a František 

Vaněk kříţ na svém pozemku parc. čís. 472 u silnice k Bochovicím. Ztrativše tak oba syny 

byli nuceni Vaňkovi postoupiti dům čís. 11 svému synovci Aloisu Vaňkovi, neboť syn, kterýţ 

jim ještě zůstal, Josef Vaněk, rodák Benetický, jesť knězem katolickým a t.č. farářem 

v Pavlicích. 

Doleţal Václav byl raněn a zranění svému podlehl. 

Zajatí byli: 

Urban František, Valík František a Vostal Karel, vrátili  a budou jistě stále vzpomínati na úděl 

zajatce. S větší slávou však vrátili se: 

Legionáři: 

Vostal Bohumil, nar. 21. 1. 1893, byl 15. 5. 1916 zajat na italském bojišti a vrátil se jako 

italský legionář; Novotný Stanislav, naroz. 17. 1. 1894 ve Věstoňovicích, legionář 

francouzský.   

Vostal Josef, nar. 5. 1. 1888 v Beneticích, vrátil se ze Sibiře jako ruský legionář v červenci 

roku 1920. 
      Opis z obecní kroniky.             -jv- 
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Preventivně výchovná činnost v požární ochraně                  

                   
      Od 1. ledna 2011 vstupuje v platnost nařízení vlády ČR č. 91/2010Sb., o podmínkách poţární 

bezpečnosti při provozu komínu, kouřovodů a spotřebičů paliv a zároveň je tímto nařízením zrušena 

vyhláška č. 111/1981 Sb.,  o čištění komínů. Tento nový předpis zohledňuje zejména skutečnost, ţe 

občané, podnikající právnické a fyzické osoby často nedodrţovali lhůty čištění komínů podle stávající 

platné legislativy. Sami odborníci z řad kominíků uznávají, ţe některé lhůty pro čištění komínů jsou dnes 

překonané a v některých  případech  nejsou schopni uspokojit poptávku po těchto sluţbách. Část 

veřejnosti je schopna čistit komíny i svépomocí za podmínky, ţe jednou za rok musí nechat komín 

zkontrolovat odborně způsobilou osobou v oboru kominictví. Čištění svépomocí, které nařízení vlády 

nabízí jako moţnost nikoliv povinnost, přináší největší změnu pro podnikající fyzické osoby a pro 

fyzické osoby (občany), protoţe podle stávajících předpisů tuto moţnost neměly. K základním 

poţadavkům poţární bezpečnosti patří, ţe si kaţdý musí počínat tak, aby při provozu spalinových cest a 

spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku poţáru. Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí způsobilá 

osoba, kterou je drţitel ţivnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty slouţící 

pro odtah spalin od kotle na tuhá paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je moţné provádět 

svépomocí.  

     Vypalování komína můţe provádět způsobilá osoba, kterou je drţitel ţivnostenského oprávnění 

v oboru kominictví, nebo revizní technik komínů a to za pomocí další k tomu způsobilé osoby. Komín se 

smí vypalovat pouze tehdy, není li moţné odstranit usazeniny jiným způsobem a to za předpokladu, ţe 

komín je odolný proti účinkům hoření a nedojde-li k narušení účelu,  kterému komín slouţí. Vypalování 

komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 

5 pracovních dnů před zahájením této činnosti.      

 
 

      Lhůty kontrol 

Výkon 

spotřebi

če 

činnost 

Druh paliva 

pevné 

kapalné plynné celoroční 

provoz 

sezonní 

provoz 

do 50 

kW 

včetně 

Čištění  spalinové cesty 3x 2x 3x 1x 

Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x 1x 

Výběr sazí a kondenzátu 1x 1x 1x 1x 

nad 50 

kW 

Čištění  a kontrola spalinové 

cesty 

2x 2x 1x 1x 

Výběr sazí a kondenzátu 2x 2x 1x 1x 

Čištění spotřebiče paliv 2x 2x podle návodu výrobce 
 

 

 

     Za sezonní provoz se povaţuje provoz spalinové cesty nepřesahující dobu 6 měsíců v roce. U 

jednovrstvého (nevyvloţkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plyn jsou lhůty kontrol a čištění 

jako u spotřebičů na tuhá paliva. Ve stavbě pro rodinnou  rekreaci se kontrola a čištění provádí nejméně 

jedenkrát za rok. Čištění kotle na tuhá paliva o výkonu  do 50kW včetně, je moţné  provádět čištění 

svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, za podmínky, ţe budou prováděny 

jejich  pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou. Další podrobnosti jsou uvedeny v citovaném 

nařízení vlády č 91/2010 Sb 

                         -jv 
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   Sběrné dvory v Třebíči 
 

     Jistě jste zaregistrovali, ţe se 

sběrný dvůr z ulice M. Majerové 

přestěhoval na Klínky. Je to 

ulice hned proti výjezdu od 

obchodního domu BILLA.    

V přiloţené tabulce jsou 

uvedeny otevírací hodiny všech 

tří sběrných dvorů, do kterých 

můţeme ukládat všechno, co jiţ 

nepotřebujeme.    

Včetně nebezpečného odpadu.  

     Za uloţení nic neplatíme, 

postačí, kdyţ obsluze nahlásíme  

jméno a bydliště. 

 

                                -jv- 

 

 

 

Seriál o odpadech  

 
Bioodpad:  neřešitelný problém, nebo nevyuţitá příleţitost? 

 
Co s listím, trávou a se zbytky ovoce a zeleniny z 

kuchyně? V současné době je přirozené třídit jednotlivé 

sloţky odpadu. Ve většině měst a obcí jsou dostupné 

sběrné nádoby na separované sloţky domovního 

odpadu - papír, plasty a sklo. V domovním odpadu je 

však také významně zastoupen biologicky rozloţitelný 

odpad tzv. bioodpad. Rozbory směsného odpadu 

ukázaly, ţe je zde zastoupen zhruba 40-ti procenty. A 

co s ním? V současné době většinou končí převáţně na 

skládkách, kde hnije a tvoří se zapáchající skládkové 

plyny. Hlavní součástí skládkového plynu je metan, 

který je zároveň silným skleníkovým plynem. Lepší a 

šetrnější cesta je proto bioodpad třídit a vyuţívat ho. 

Bioodpad představuje jediný druh domovního odpadu, 

který si můţeme sami doma přeměnit na kvalitní 

organické hnojivo - kompost. Je natolik běţný, ţe si 

mnohdy ani neuvědomujeme jeho hodnotu. Zde se 

vlastně ani nedá hovořit o odpadu, neboť v kaţdé fázi 

se jedná o organickou hmotu, která se mění a je přepracovávána pro další pouţití. Pro mnoho lidí na 

venkově bioodpad nepředstavuje ţádný problém, neboť jej beze zbytku zuţitkují jako krmivo pro domácí 

zvířata, či kompostováním. Stačí malá zahrádka a bioodpady z kuchyně i ze zahrady lze kompostovat. 

Bioodpady jako trávu, listí, nasekané větve, zbytky ovoce a zeleniny lze kompostovat na volné hromadě 

nebo v zásobnících tzv. kompostérech. Ty si lze zakoupit v obchodech se zahradnickými 
 

 

   Co patří do nádoby na bioodpad? 

zbytky rostlin: listí, tráva, kořeny a listy 

zeleniny, květiny, apod. 

kousky větví keřů i stromů (posekané, 

nastříhané, pořezané nebo zpracované 

štěpkovačem) 

spadané ovoce (prokládané trávou 

a řezem z keřů) 

zbytky zeleniny a ovoce: okrajky 

z brambor, mrkve, okusky jablek, apod. 

čajové sáčky, kávová sedlina, 

skořápky z vajec 
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potřebami či jednoduše vyrobit. Na rozkladu materiálu v kompostu se podílí bakterie, houby a další 

ţivočichové. Hlístice, roztoči, chvostoskoci a mnohonoţky se podílí na rozkladných procesech a 

významně tak přispívají k tvorbě kompostu. Organizmy potřebují dostatek vzduchu a vody, proto je třeba 

sledovat vlhkost kompostu a přehazovat ho. Kompost lze výhodně osázet dýní a okurkami. Listy rostlin 

chrání kompost před prudkým sluncem a přívalovým deštěm, kompost poskytuje rostlinám ţiviny. 

Hotový kompost lze vyuţít ke hnojení trávníku, záhonů i domácích květin. Přeměnou bioodpadů ze 

zahrady a z kuchyně si lze zadarmo vyrobit jedinečné organické hnojivo, které obsahuje humusové látky 

zvyšující kvalitu půdy. Humus na sebe dokáţe vázat vodu, ţiviny a významně tak ovlivňuje strukturu, 

kyprost a mikrobiální osídlení půdy.   

       Kompostovat bioodpad se vyplatí. Ne však kaţdý má vlastní zahradu, na které by mohl 

kompostovat. V současné době však neexistují i další moţnosti jak vyuţít bioodpad. Pokud bydlíte 

v činţovním či panelovém domě, můţete se sousedy zaloţit komunitní kompostoviště. Ve speciálních 

boxech, které jsou uzamykatelné a brání 

přístupu hlodavců lze kompostovat 

bioodpady z kuchyně i z přilehlé zeleně. 

Výsledný kompost je zpravidla vyuţíván 

v místě vzniku. Lze ho pouţít na přípravu 

substrátu pro pokojové rostliny či ho 

aplikovat na zeleň v okolí domu. 

Komunitní kompostování má nejrůznější 

podobu, která závisí na velikosti komunity, 

která se do činnosti zapojí. 

Charakteristické pro tento druh 

kompostování je dozor pověřené osoby nad 

chodem kompostoviště. I při tomto 

způsobu kompostování je důleţité zajistit 

provzdušňování kompostu a pravidelně 

sledovat čistotu vstupní suroviny - 

bioodpadu.   
       Vyuţívat bioodpady lze také 

v uzavřených objektech. Příkladem můţe 

být vermikompostování, při kterém se vyuţívá schopnosti ţíţal přeměňovat rostlinné zbytky na velmi 

kvalitní organické hnojivo - vermikompost. Speciální nádoby k vermikompostování si lze vyrobit nebo 

zakoupit. Vermikompostér lze umístit na balkón, do garáţe, do předsíně či do kuchyně. Důleţité je vţdy 

zajistit pro ţíţaly optimální teplotu kolem 20 oC. K tomuto druhu kompostování se vyuţívají speciální 

druhy ţíţal, které jsou schopné „rychle“ rozkládat organickou hmotu. Vermikompostování je velice 

názorné pro malé děti. Přeměnu bioodpadu na kompost pomocí ţíţal lze tak ukázkově realizovat v 

základních a mateřských školách. V současné době existuje řada technologií, které umoţňují vyuţívat 

bioodpady v uzavřených prostorách. Jednotlivé způsoby jsou vyuţívány především v zahraničí. Se 

zvyšující se osvětou a dostupností jednotlivých technik lze předpokládat jejich rozvoj a rozšíření.  

       Většina měst a obcí nabízí občanům svoz zahradního odpadu či moţnost odevzdávat tento bioodpad 

ve sběrných dvorech. Další moţností je sběr bioodpadů do speciálních hnědých sběrných nádob. Takto 

vytříděný bioodpad se sváţí nejčastěji na kompostárnu, kde se zpracovává na kompost. V České 

republice (např. Nová Paka, Kroměříţ, Písek). V dalších městech se sběr bioodpadů zkouší v rámci 

pilotních projektů (např. Bílina, Jindřichův Hradec, Uherské Hradiště). Většina měst a obcí však svůj 

systém nakládání s bioodpady teprve buduje a nebo se k tomu teprve chystá. 

       

      Tomáš Hodek, Marie Gřondilová 

  zdroj http://www.ekodomov.cz občanské sdruţení Ekodomov 

 
 

 
 

Zastupitelstvo obce 

Ing. Vítězslav Herbrich, Milan Novotný, Karel Houzar (starosta), Michal Valík, 

Petra Vodová (místostarostka), Bc. Jana Vostalová, Karel Krejčí. 
 

             

     Žádný člověk není šťastný, pokud nemá nějaký cíl. A žádný člověk nemůže být šťastný 

bez víry ve svou schopnost tohoto cíle dosáhnout. 
                                                                                                           L.  Ron  Hubbart 
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