BENEDIKTIN

Ora et labora

Prosinec 2017
Sbor SDH Benetice při oslavách 75. výročí od založení

Vážení spoluobčané,
jednou z výsad naší obce je BENEDIKTIN, který právě máte možnost držet v rukou. Je mi ctí
psát do XII. vydání již po osmé příspěvek jako starosta obce. Jsem rád, že jsme opět zvládli vše
připravit a předat vám zpravodaj v čase těsně před Vánocemi. Na úvod bych rád poděkoval všem
autorům článku, díky nimž si můžeme v klidu, třeba u dobré kávy, pročítat letošní vydání
BENDIKTINA.
V několika větách bych nyní rád shrnul uplynulý rok, který pro nás byl velmi náročný. Na
začátku roku jsme rozhodli o nevyhnutelné opravě požární nádrže ve Věstoňovicích, která pro nás
byla největší akcí letošního roku. O této opravě se více dočtete v článku paní místostarostky.
Ve Věstoňovicích jsme dále kompletně vyměnili veškeré lampy veřejného osvětlení za nové
LED lampy, které jsou totožné s těmi v Beneticích. Navíc byla jedna lampa veřejného osvětlení přidá
na.
Další, tentokrát již drobnější, opravou prošla požární nádrž v Beneticích. Nejprve jsme
nádrž upustili a vylovili, následně jsme brigádně vyspárovali kameny, které tvoří břehy nádrže.
Na jaře jsme dokončili rekonstrukci dětského hřiště v Beneticích, kam jsme přidali dvě
atrakce a udělali jsme jej bezpečnější tím, že jsou na zemi prané oblázky a kolem betonového sloupu
matrace. Především v letních dnech je radostí dívat se na hřiště hemžící se dětmi.
V budově ZŠ proběhla zásadní oprava kotelny. Instalatér p. Vala z Křižanova vyměnil
původní automatický kotel zn. Carborobot o výkonu 80 kW za nový kotel zn. Ekoefekt o výkonu 48
kW, který funguje na obdobném principu. Původní kotel byl do školy instalován v roce 1999 a byl již
neopravitelný.
Dále se nám konečně v letošním roce podařilo dovést do konečné fáze prodloužení
vodovodu „Na Praze“. Získání všech potřebných dokumentů a hlavně stavebního povolení trvalo
bezmála rok a půl. Samotná realizace, kterou kompletně zaštítil spolek obcí VaK Třebíč, pak trvala
necelý týden. Byrokracie bohužel vládne světu a tento případ je toho hrozivým důkazem. Nicméně
se nám prodloužení podařilo dokončit a za to jsem velmi rád.
Hlavní investicí v letošním roce bylo pořízení dopravního automobilu pro potřeby JSDH.
Velitel JSDH, Jan Vostal, získal pro obec dotaci přesahující 80% z celkové ceny vozu. V proběhlém
výběrovém řízení zvítězila firma PROFI AUTO CZ a.s. z Říčan u Prahy s vozidlem Fiat Ducato. Za
pořízení zcela nové „dodávky“ obec nakonec tak zaplatila částku pohybující se kolem 140 tis. korun.
O pořízení dodávky a především zisku dotace se zasloužil velitel JSDH, kterému patří velké
poděkování.
Na podzim započala již méně příjemná revize katastrálního území Benetice a následně
Věstoňovice, která se dotkla téměř všech majitelů nemovitostí. Výsledek této revize pro nás bohužel
znamená bezodkladnou a nutnou změnu Územního plánu, ve kterém jsou dle revizorů chyby, které
vyžadují opravu.
V letošním roce se po roční odmlce uskutečnily Hry bez hranic, na kterých jsme se finančně
podíleli. Kulturních akcí je v Beneticích i Věstoňovicích velké množství, za což jsem velmi rád.
Dokazuje to ochotu některých z vás uspořádat sportovní, kulturní nebo jinak zajímavé odpoledne
nebo den pro ostatní občany.
V současné době jsme ve finální fázi odkupování pozemků komunikace vedoucí od hlavní
silnice „Na Prahu“. V příštích letech už by tak nemělo nic bránit kompletní opravě komunikace a

chodníků v této lokalitě. Bohužel je patrně zřejmé, že samotná oprava v příštím roce zřejmě
neproběhne. Nejprve je zapotřebí vyřídit stavební povolení, což může trvat déle než rok.

Doufám, že se mi podařilo hlavní akce roku jasně a srozumitelně shrnout. Nyní bych rád
nastínil, co nás čeká v příštím roce. Hned na začátku roku musíme započít s přípravami nového
Územního plánu, což bude časově a administrativně velmi náročné. Dále bychom chtěli začít
s administrativní přípravou kompletní opravy lokality „Na Praze“ a to tak, aby vlastní oprava mohla
být provedena co možná nejdříve. Stav komunikace a chodníků je velmi špatný, což si všichni plně
uvědomujeme a chápeme, že tyto průtahy jsou nepříjemné, nicméně nejsem schopen odhadnout,
jak dlouho nám potrvá, než bude možné vlastní opravu realizovat. Jednou z hlavních akcí by pak
měla být kompletní oprava střechy na budově ZŠ, na kterou bychom chtěli čerpat dotaci z Programu
pro obnovu venkova. Příští rok bude také rokem volebním. 12.1. – 13.1.2018 proběhne historicky
druhá přímá volna prezidenta republiky a v podzimní části roku nás čekají nepochybně nejdůležitější
volby, které se týkají každého z nás, a sice volby komunální. Pevně věřím, že se opět najde dostatek
kandidátů, kteří budou ochotni být členy Zastupitelstva obce a přímo se tak podílet na dění a
zlepšování podmínek v Beneticích. V případě, že by se tak nestalo, by pro naši vesničku totiž přišly
velmi těžké a nepříjemné časy. Doufám, že budoucnost Benetic není jejím občanům lhostejná a dál
si budeme moci sami rozhodovat o vhodnosti investování finančních prostředků do projektů, které
jsou pro nás nejdůležitější.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří zabezpečují vlastní chod obce, nebo
se o obec jakkoli starají, přispívají k jejímu rozvoji a pořádají různé akce. Zkrátka všem lidem, kteří
jsou jakkoli aktivní. Tito všichni to dělají ne pro finanční odměnu, ale proto, že jsou hrdí na naši obec
a je pro ně čest zde žít.
Přeji vám krásné prožití vánočních svátků plné setkání s nejbližšími a příjemné atmosféry
bez starostí a shonu. Po celý rok 2018 Vám přeji především zdraví, rodinné štěstí a mnoho úspěchů.
Karel Houzar, starosta obce

SDH Benetice a rok 2017
Vážení spoluobčané, bratři hasiči a hasičky. Opět se přiblížil čas vánoc a mě povinnost
napsat pár slov o činnosti našeho hasičského spolku.
Jako se už stalo tradicí, hodnotím sice rok 2017, ale musím se vrátit o rok zpět, a to do
prosince 2016. O vánočních svátcích každoročně pořádáme Štěpánskou zábavu. Tato akce je pro nás
z hlediska financí velice důležitá. Zapátrám-li hluboko do minulosti, psal se rok 1992 a my pořádali
první ročník. I tato již v pořadí 25. se povedla. Lidé přišli v hojném počtu a my doplnili hasičskou
pokladnu. Další akcí bylo uspořádání plesu. Hasičský ples navštěvují převážně místní občané z
Benetic, Věstoňovic a H.Vilémovic. Troufám si říci, že se jedná skoro o rodinnou akci hasičů a v tomto
duchu se i nese. Mám velikou radost, že tomu tak je. Je to večer plný dobré nálady, smíchu, pohybu
při tanci a adrenalinu při tombole.

Pouť v obci letos vyšla na konec dubna, a to přímo na 30. a proto byly čarodějnice
přesunuty na 6. května. V sobotu před poutí jsme opekli něco málo na grilu a k tomu nám zahráli
kluci z VOKKNA. O týden později v sobotu jsme zahájili stavební práce na úpravě místnosti za
"hospodou". Vybourali stará vrata, zazdily nové dveře, opekli prasátko a spálili pomyslnou
čarodějnici. Na akci jsem se osobně neúčastnil, pač jsem s ženou putoval do Santiago de
Compostela, ale z vyprávění se akce prý velice povedla.
Přestavba původní hasičky na víceúčelovou místnost plánovaná již druhým rokem se
dokončila začátkem prázdnin. Při této přestavbě došlo k výměně již zmiňovaných vrat za dveře,
zateplení stropu, kompletní obnově omítek, elektroinstalace a položení nové dlažby. Po vymalování a
úklidu jsme umístili nový kulečník. Místnost tedy převážně slouží jako herna, ale využívat se plánuje i
při větších akcích na návsi jako společenská místnost pro veřejnost třeba při horším počasí.
O prázdninách jsme obnovili "Hry bez hranic Benetic". Akci oproti předešlým letům sice
navštívilo méně lidí, ale věřím, že každý se dobře pobavil. Na ukončení prázdnin jsme pro naše děti
pozvali pána se skákacím hradem, roztopili gril, přijel Martin Kosielski s Kaipanem a o zábavu bylo
postaráno..
Náš sbor v tomto roce slaví 75. výročí svého založení, proto jsme na sobotu 14. října
naplánovali mši za živé a zemřelé hasiče z Benetic. Při této příležitosti se také posvětila nová hasičská
cisterna a proběhlo plánované focení všech našich členů. Tento den se po stránce počasí velice
povedl. Zakončení proběhlo na návsi při živé muzice.
Výroční hasičská schůze letos proběhla v sobotu 9. prosince. Byla zhodnocena činnost za
uplynulý rok, naplánovali jsme akce na ten následující a přijali nové členy. Současný stav čítá 67
členů. Naše hasičská rodina se rozrůstá, a to je dobře.
Závěrem chci poděkovat všem aktivním členům za práci pro sbor, pozvat vás na ples, který
je naplánován na 3. února 2018 a popřát všem hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku.
Karel K.

Kronika obce XII díl
Rok 1933
Tento rok začal tak, jak byl ukončen 1932. Bývá v době podzimní počasí hodně mlhavé, trvající i
kolik dní. Mlha při mrazu namrzá na stromy, což trvá několik dní, při svitu slunečním však namrzlina
ze stromů padá a je zase dobře.
Koncem roku 1932 přivalila se hustá mlha , teploměr klesl pod nulu, mlha namrzala na větve
stromů a tvořila se taková jinovatka, že stromy se ohýbaly a větve lámaly. Protože sluníčko téměř
dva měsíce se neukázalo, jinovatky stále přibývalo, a tím se také stalo, že přišla druhá pohroma na
lesy a zahradní stromy, pohroma podobná dřívější za vichřice aneb roku 1930 za spousty sněhu, lesy
byly hrozně poškozeny. Mnoho také ztratil - zlomením košatých větví - na své kráse, v předu
popsaný tzv. Čechův bouček.
Nově ustanovená místní školní rada zvolila 1. května předsedou Karla Vostala, rolníka č. 2
v Beneticích.
kostelní konkurenční výbor pro farnost Benetickou pořídil nákladem 4000 kč pěkný taras u
starého hřbitova, místa to dřívějšího, původního farního kostela, nyní dle rozhodnutí okresního
soudu v Třebíči, na návrh zeměměřič. úřadu, zahrady farní.tím památné místo, kde stával malý,
dřevěný kostelík, a kde odpočívají dávní farníci Benetičtí s jedním svým duchovním pastýřem,

uchráněno od zkázy; obec Benetice dostala lepší vzhled, může býti kostelnímu konkurenčnímu
výboru vděčna.
Čeho jsme byli toho roku svědky?
Zjev dříve nevídaný. Nynější doba jest dobou veliké hospodářské tísně. Většina továren zastavila pro
nedostatek odbytu zhotoveného zboží svůj provoz; tím také jsou vyřazeni z práce pracující lidé a
zbaveni výdělku. Protože jinou práci najíti nemohou jsou nezaměstnaní, a jsou úplně bez jakýchkoliv
hmotných prostředků, státní a obecní podpory nejsou veliké, proto chodí kolikráte i mladí po obcích
a žebrají. Smutný to a bolestivý zjev. Po dnech radosti z vydobyté svobody a samostatnosti tím zjev
bolestnější. Jak dlouho potrvá. Začal se objevovati již v loni a letos dostoupil neobyčejného rozměru.
Rok 1934
Hospodářská tíseň, všeobecně zvaná „krize“, doléhá i na venkov. Obilí stále zlevňuje, následkem
toho se počíná i na venkově objevovati nedostatek peněz, upadání do dluhů. Stát, aby tomu
odpomohl zavedl tzv. „monopol obilní“. Obilní společnost prostřednictvím družstev, jiných spolků a
též i jednotlivců přijímá od zemědělců obilí za cenu pro tu dobu jí stanovenou, na níž stát hodně
přispívá; a tak se udržuje cena obilí v přiměřené výši. Lid dělnický však s „monopolem“ spokojen
není. jedné třídě – producentům – se pomohlo, druhé – konzumentům se nepomohlo.
Protože správce školy Jaroslav Římský měl zdravotní dovolenou a jeho zástupce učitel Krška na
jaře také onemocněl, chodily děti ke konci školního roku 19333 – 34 do školy v Horních
Vilémovicích.
Rok 1935
Ve školním roce 1934 – 35 spravovala školu v Beneticích za onemocnělého správce školy
Jaroslava Římského sl. Marie Neumanová.
Obilní společnost vydala pro podzimní setí nařízení, který druh osiva má se méně a nebo více seti.
Nařízení časové, ale pro svobodu venkovského člověka nezvyklé!
Od 6. do 13. května byly ve farním kostele sv. Marka v Beneticích konány sv. missie členem řádu
Salvatoriánů z Vranova u Brna P Janem Janiků.
Počátkem školního roku 1935 – 36 vyučoval ve škole v Beneticích učitel Karel Kremláček, který 1.
října nastoupil vojenskou službu a správcem školy ustanoven Josef Jelínek z Budišova.
Prezident republiky Dr. T. G. Masaryk odstoupil ze zdravotních důvodů a vysokého věku svého
abdikační listinou ze dne 14. prosince 1935. Přidělen mu název - Osvoboditel.
Správa státu do nové volby nového prezidenta přešla na ministerského předsedu Dr. Milana
Hodžu.
Dne 18. prosince 1935 byl zvolen za prezidenta čsl. republiky JUDr. a PHDr. Eduard Beneš – 340
hlasy ze 440, ministr zahraničních věcí a profesor sociologie na Karlově univerzitě v Praze. Narodil se
28. května 1884 v Kožlanech v Čechách. Studoval práva v Praze a v Paříži a zastával od 17. listopadu
1918 až do zvolení prezidentem úřad ministra zahraničního. Ministerským předsedou byl od 26. září
1921 do 7. října 1922. byl též předsedou společnosti národů v podzimním zasedání 1935. Dr. Eduard
Beneš náleží ke straně národně socialistické, ale zachoval si víru katolickou i v bouřlivých dobách
popřevratových. Kéž prozřetelnost Božská mu dopřeje, aby šťastně vedl náš stát Československý i
v dobách budoucích.
Opis z obecní kroniky
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Činnost JSDH

Oprava požární nádrže ve Věstoňovicích

Krásné a poklidné vánoční svátky! Rád bych Vás prostřednictvím obecního zpravodaje informoval o
důležitých událostech a činnostech Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Benetice za rok 2017.
Tak jako v průběhu každého roku jsme se věnovali údržbě techniky, školení a výcviku členů
jednotky. Na jaře nás potkal jeden z větších úkolů, kdy jsme odčerpávali vodu z požární nádrže ve
Věstoňovicích. Vyzkoušeli jsme nejen cisternovou stříkačku, ale i další čerpadla, kterými jednotka
disponuje. Trochu nás potrápila technika, ale jak já povídám: „Je dobré ji právě při takovýchto
příležitostech vyzkoušet, než pak, když něco selže při ostrých zásazích.“ Zjištěné nedostatky jsme
následně v průběhu dalšího měsíce odstranili. Pořád je to jen technika, která může selhat! A my, jen
lidé! Dále jsme poskytovali pomoc na vyžádání občanů, obce nebo poskytli potřebné vybavení.
Jednotka vyjela k pěti případům ohlášených na krajské operační a informační středisko HZS. Šlo
především o odstranění popadaných stromů z komunikací a jejich zprůjezdnění. V letošním roce
bylo také na pokyn velitele jednotky vyhlášeno prověřovací cvičení – požár. Abychom byli schopni
s cisternovou stříkačkou co nejrychleji vyjet, byl dokoupen kompresor, na němž je napojena. Je to
z toho důvodu, že automobil má vzduchový posilovač řízení i brzdy. Do výbavy cisterny bylo
doplněno plovoucí čerpadlo, které jsme získali bezplatným převodem od HZS.
V létě jsme opět ve spolupráci s SDH Svatoslav vyrazili s dětmi na letní tábor do
rekreačního střediska Zátoka u Vranovské přehrady. V současnosti už pomalu začínáme připravovat
program tábora na příští rok. Začátek října byl věnován přípravě automobilové stříkačky na její
žehnání. Jak se nám to povedlo, jste mohli sami vidět v sobotu 14. října při mši za všechny zesnulé i
žijící členy SDH Benetice. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo se ať už na přípravě automobilu
nebo akci samotné podíleli! Cisternu jsme byli také prezentovat v Budíkovicích, kde hasiči přebírali
nový automobil. A tím se dostávám asi k nejdůležitější změně tohoto roku. Poslední listopadový den
jsme dovezli úplně nový dopravní automobil Fiat Ducato, který bude sloužit jednotce a nahradí VW
Transporter. Pořizovací cena vozu činila 837 tis. Kč. Na jeho pořízení přispělo Ministerstvo Vnitra
částkou 418 tis. Kč a Kraj Vysočina 279 tis. Kč. Náklady obce tak tvořily 140 tis. korun. Pevně věříme,
že toto vozidlo bude dobře sloužit nejen jednotce, ale i občanům, po několik desetiletí. Děkujeme
zastupitelstvu obce za podporu.
Závěrem mého příspěvku bych chtěl zmínit ještě jednu věc, na kterou jsme apelovali při
členské schůzi SDH. Rádi bychom na začátku příštího roku uskutečnili několik školení první pomoci
pro širokou veřejnost. Po té bychom pro Vás připravili jedno odpoledne, kde byste si mohli prakticky
vyzkoušet získané znalosti na takřka reálných avšak modelových situacích. Akce se mohou zúčastnit
jak jednotlivci i skupinky. Je důležité, abychom si dokázali vzájemně pomoci.
Doufám, že jsem na nic podstatného nezapomněl. Teď už mi zbývá jen popřát Vám všem
za hasiče z Benetic a Věstoňovic krásné Vánoce a šťastný nový rok!

Požární nádrže a návesní rybníčky v obcích slouží především jako zásobárna vody pro
hašení, jsou ale také výraznou dominantou obce. Stejně je tomu tak i s požární nádrží ve
Věstoňovicích, která byla za desetiletí bez údržby již ve značně špatném technickém stavu. Proto se
zastupitelstvo obce v letošním roce rozhodlo pro její kompletní opravu a odbahnění.
Práce odstartovaly v květnu, kdy se z nádrže s pomocí JSDH Benetice odčerpala voda. Poté firma
SOFI stav, s.r.o. z Rudíkova začala pracovat na opravě stěn. Jejich činnost bohužel komplikoval
neustálý přítok vody, který nás donutil nasadit skoro na celé léto kalové čerpadlo, a vodu jsme se
snažili průběžně odčerpávat. Celá realizace se díky tomu značně prodloužila, ale vše se po
prázdninách nakonec podařilo dotáhnout do zdárného konce – všechny stěny nádrže i vrchní věnec
byly nově dobetonovány, bylo opraveno zábradlí a došlo k celkovému odbahnění.
Náklady na rekonstrukci činily 424 950,-Kč bez DPH, z toho nám na tuto akci přispěl kraj Vysočina
z Programu obnovy venkova částkou 120 000,-Kč.
Teď už nám jen zbývá čekat, až se hladina vody zvedne na svou původní úroveň, ale věřím,
že toho se v jarních měsících jistě dočkáme.

Jan Vostal, velitel JSDH
STAROSTOVSKÝ SVAŘÁK
I v letošním roce proběhne v obou obcích tradiční „Starostovský svařák“ spojený s ohňostrojem.
Stejně jako v loňském roce se uskuteční tradiční setkání v Beneticích na návsi až 1.1.2017 od
17:00hod. Po zahřátí svařáčkem budeme moci vidět i ohňostroj, který se také posune až na
1.1.2017. I ve Věstoňovicích proběhne svařák s ohňostrojem až 1.1.2018 s tím rozdílem, že
začátek bude v 18:00 hod. Všechni jste srdečně zváni.
Karel Houzar a Petra Vodová

Závěrem bych Vás opět ráda pozvala na „Silvestrovský pochod“, který proběhne
31.12.2017, sraz v 9:30 na návsi ve Věstoňovicích. Trasa bude opět stejná jako v minulých letech,
okolo Velkého javora k Hubertusu a zpět.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2018 pevné zdraví a mnoho štěstí,
spokojenosti a rodinné pohody.
Petra Vodová

Nohejbalový turnaj
17. ročník turnaje proběhl trošku netradičně – složení družstev bylo vylosováno ze všech přítomných
hráčů. Novinka se ne u každého setkala s kladným přijetím, ale celkový dojem byl nakonec (dle
reakce účastníků) kladný. Na této skutečnosti se podepsal fakt, že vylosovány byly čtyři kvalitní
týmy, kdy všechny zápasy byly maximálně vyrovnané - účastnili se pouze kvalitní hráči, proto
nemohlo být slabšího týmu :-).
Po odehrané základní skupině, kdy hrál tzv. „každý s každým“ proběhl zápas o třetí místo. V něm
zvítězili a obsadili třetí místo Radek Novotný, Petr Mikuláš, Michal Valík. Milan Cejpek, Aleš
Novotný, Zdeněk Krejčí tímto obsadili čtvrté místo.
Ve finále podali výborný výkon a zaslouženě 2:1 vyhráli - Martin Starý, Ladislav Mikuláš, Petr Vaněk,
kteří zvítězili nad mužstvem ve složení Zdeněk Doležal, Jan Šoukal a Libor Novotný.
Za organizátory děkuji za výpomoc a podporu Obcím Benetice, Horní Vilémovice a paní Koukalové za
vynikající (a čím dál lepší) občerstvení.
»RN«

Úvaha o čase
Nadešel vánoční čas, v němž již několik let nalézáme ve svých schránkách obecní zpravodaj
BENEDIKTIN. Od jeho začátků se snažím tomuto dobrému skutku, který vznikl v hlavě předchozího
úspěšného starosty Jirky Vlacha, pomoci zejména svými příspěvky.
V tom letošním zauvažuji nad časem – pojmem, který se dotýká nás všech bez rozdílu, protože nám
všem odměřuje přesně stejně – tu bezohledně, když nám připraví kruté chvíle smutku nad ztrátou
nejbližších, tu milosrdně, kdy pomalu uhlazuje vzpomínky na těžké životní chvíle a „hojí rány“, a také
radostně, kdy slavíme třeba zrod nového života, narozeniny, sešlost s přáteli. Také svoji úvahu
spojím s tím, jak čas změnil lidi.
Naše životní pouť vždy začíná radostně, stejně jako moje, byť jsem se narodil v čase války. Po válce
nebylo moc veselo – často bylo i hluboko do kapsy. Časem jsme mohli pozorovat pokroky –
petrolejky zmizely z domovů a pokoje osvítila elektřina, parní stroje byly nahrazeny motory,
k rozhlasu se přidala televize. V čase mládí jsme byli plni elánu, ale také netrpělivosti nad pomalostí
času – těšili jsme se, až skončí škola, až budou zase prázdniny. Bývalo jich o hodně méně než nyní,
ale semtam se navíc vyskytly prázdniny uhelné – to když nepřivezli školníkovi uhlí do školního kotle.
Po škole přišlo první zaměstnání, v němž se nám čas nekonečně vlekl, zbytečně dlouhý byl pracovní
čas, a kupodivu, ten čas volna ubíhal příliš rychle. Tehdy se do práce i školy chodilo i v sobotu.
Potom přišel čas, kdy se z nás stali rodičové, čas přinesl většině z nás nové potomky, kterým jsme
museli začít jejich čas organizovat. Děti časem vyrostly v dospělé lidi, a koloběh času zase jakoby
změnil rytmus, a z nás se stali důchodci, kteří vnímají, že čas běží neskutečně rychle.
Řeknete si, že to vše, o čem tu píši, je přece normální jev, že se neděje nic neobvyklého a že to
všechno už tu bylo. Jistě, rok trvá (až na drobné odchylky) vždy 365 dní. Chci se ale zmínit o tom, že
čas přináší posun a změnu v chování lidí, v jejich postojích a názorech, v jejich vztazích, v jejich
výkladu morálky, slušnosti, svobody a demokracie. Moje úvaha není konkrétně o naší vesnici – jen
budu vzpomínat a srovnávat.
Před více než 38 lety jsme s rodinou přišli na Třebíčsko. Já jsem šel budovat „atomku“ v Dukovanech.
Přišli jsme z nezdravého prostředí uhelných dolů a elektráren na Chomutovsku. Šli jsme za čistším
vzduchem. Navíc jsem byl (a dosud jsem) přesvědčen, že atom v dobrých rukou přírodě ani člověku
neuškodí – spíš naopak! Mnoho lékařských přístrojů používá „atom“ – byť to vždy není uran. Určitě
je elektřina z „jádra“ přívětivější k životnímu prostředí než solární a větrné elektrárny. V Třebíči nás
uvítaly často nevraživé pohledy starousedlíků, kteří pokládali naše požadavky třeba na prodloužení
otevírací doby v obchodech ze 16 až do 18 hodin nebo prodloužení linek MHD do sídlišť jako něco
nehorázného, s odpovědí, že předtím to vždycky všem v Třebíči stačilo a vyhovovalo. Ale postupně
se tenhle „odpor“ pomalu lámal, a nakonec Třebíčsko „atomku“ přijalo za svou a dnes má zájem,
aby „jádro“ v Dukovanech pokračovalo. Úsměvné je, že v čele tohoto proudu dnes často stojí lidé,
spoléhající na špatnou lidskou paměť, a kteří před nemnoha lety proti „atomce“ brojili a

dokonce pořádali nátlakové akce a demonstrace. Jak vidno, zapracoval čas, a mohlo by se říci, že
časem tito lidé zmoudřeli.
Česká republika je maličká zemička, která nemá odlehlé oblasti, kde by se daly stavět sklady
jaderného paliva nebo přehrady, jež by lidem pomohly v dobách sucha. Musíme tyto stavby
umisťovat podle svých možností. Ale jak tyto otázky vyřešit, když lidé nejsou ochotni slevit ani píď
„ze svého“ a všemožným způsobem „hájí svůj hrad“ a nechtějí žádný sklad nebo třeba přehradu?
Bude muset rozhodnout čas a zřejmě nějaká nepříjemná životní zkušenost, v níž člověk opět
procitne, a bude více solidární s celou společností. Tou zkušeností nemusí být nutně válka nebo
živelní katastrofa – stačí třeba totální výpadek dodávek elektrické energie. V „moderní“ češtině se
tomu říká „black out“ – to abychom byli „in“. Umíte si představit, že třeba několik dní ta elektřina
nebude k mání? Kdo z nás má doma petrolejku (a k tomu i petrolej) nebo dostatek svíček? To
nemluvím o topení. Ne, nechci přivolávat „čerty“, a věřím, že lidé procitnou dříve, než se něco
podobného stane, a postaví se čelem (a selským rozumem) ke všem výzvám našeho českého světa.
Ale chce to čas!
Na závěr mé úvahy vám všem přeji, abyste ten čas vánoční prožili v pohodě, v klidu, v kruhu
nejbližších a nejmilejších, a aby ten nejbližší čas v roce 2018 byl časem spokojenosti, pohody, plný
zdraví a úspěchů.
Jan Bukovský

Slivovicové okénko….
Milí občané a přátelé tekutých švestek. I v tak malé a malebné vesničce jako jsou Benetice se letos
uskutečnil již čtvrtý ročník koštu slivovice. Sešli jsme se 21. ledna v hospodě U rybníčka. Z 12
zúčastněných soutěžících a stejného počtu vzorků vybírali ten nejlepší. Hodnotili jsme chuť, vůni,
barvu a perzistenci. Po pečlivém společném a náročném zkoumání vzešel vítěz. V prvním ročníku si
odnesl prvenství Krejčí Zdeněk z Třebíče, v druhém opět Zdeněk, ve třetím Mícek Petr a letos zvítězil
Krejčí Karel.
Ač je tento košt jen amatérský, jde především o příjemně strávený čas mezi sousedy a kamarády.
Letošní rok je sice hodně slabý na úrodu v zahradách, ale věřím, že se 16. ledna 2018 ve stejném, neli větším počtu zase sejdeme. Košt je otevřený pro každého, stačí se jen dopředu nahlásit, donést
půllitr slivovice (pálenka ze švestek) a hodnotit ostatní vzorky. Přeji vám hodně štěstí v novém roce,
a na zdraví…
Deslík…

Milí rodiče, příznivci školy, občané Benetic,

Věstoňovický běh okolo Javora

opět nastává nádherný vánoční čas a s ním blížící se konec roku, kdy asi každý z nás
hodnotí uplynulé období a přemítá o tom nadcházejícím. Ve školství se řídíme spíše rokem školním
než kalendářním, začněme tedy od začátku.

V září se opět podařilo uspořádat 2. ročník běhu okolo Javora. V den závodu nám počasí moc
nepřálo, o to větší radost jsme měli z nových tváří, které neodradilo ani celodenní mrholení.
Hlavní trasa byla opět stejná, cca v délce 3,5 km, s nutností pokořit Jelení hlavu a Velký javor.
Závodu okolo Javora se zúčastnilo 15 nadšenců všech věkových kategorií. Čas nejrychlejšího
účastníka byl 16 min. a 36 sec.
Na závod se samozřejmě těšili i menší závodníci, kterým byla připravena trať kolem Věstoňovic.
Zúčastnilo se 8 dětí a některé si zaběhli dokonce dvakrát. Ti nejmladší si dali závod kolem rybníka na
návsi.
Do cíle doběhli všichni, a věřím, že pokud nebyli spokojeni s výsledkem, určitě museli být šťastni,
že překonali sami sebe.
Nesmím zapomenout, že se poprvé v letošním ročníku zúčastnili i 4 senioři , kteří celou trať
překonali v čase 1 hod. a 5 min. Doufám, že budou inspirací v příštím roce, i pro další neběžce.
V závěru nechybělo hodnocení s vyhlášením výsledků, předáním perníkových medailí všem
účastníkům a tradiční volná zábava s občerstvením.
Velký dík patří všem organizátorům, kteří vyznačili a připravili trať a také zázemí pro dospělé i
dětské účastníky a přihlížející.
Ráda bych touto cestou pozvala všechny běžce i neběžce k účasti v příštím roce.
,,Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ 

V září do lavic usedlo 5 zvídavých prvňáčků. Na nároky si přivykli rychle, přece jen je
přechod ze školky do školy pro malé děti velkým životním zlomem. Musí respektovat jiná pravidla,
povinnosti, přicházejí do nového kolektivu a v neposlední řadě se setkávají s neznámými tvářemi
v roli učitelů. Po čtyřech měsících můžu s čistým svědomím říct, že to všichni zvládli na jedničku,
dnes již čile slabikují, píší jednotlivá písmenka i počítají. Celkem máme 21 žáků – 5 prvňáků, 4
druháky, 3 třeťáky, 5 čtvrťáků a 4 páťáky. Všichni jsme si přáli dostat se k vyšším počtům žáků oproti
časům „hubeným“ a naštěstí se to díky velké, mnohaleté podpoře obce a důvěře v budoucnost
benetické školy povedlo.
A zajímá vás, co jiného kromě učení pro děti připravujeme? Letos již druhým rokem
funguje zemědělský kroužek. Děti cestují po našem regionu a dostávají příležitost vlastní činností
objevovat způsob chovu, využití jednotlivých zvířat, možnosti zpracování mléka – zhotovování sýrů,
jogurtů, techniku zpracování vlny, výrobu pečiva atp. Další mimoškolní aktivitou je nově zavedený
kroužek Šikulka, jehož náplní je zdokonalovat se v rukodělných činnostech a seznamovat žáky
s novými technikami (navštívili jsme např. keramickou dílnu v Třebíči, kde jsme vyrobili adventní
zvonky, pracovali jsme s vizovickým pečivem). I nadále pokračujeme v projektu Ovoce a zelenina do
škol, kdy děti zdarma dostávají k ochutnání jejich nejrůznější druhy. Letos jsme se zapojili také do
nabídky odebírání dotovaného neochuceného mléka. Absolvovali jsme i velmi hezký program Zdravá
pětka, který se hravou formou věnoval správnému životnímu stylu, výběru vhodných potravin a
dětmi tolik oblíbené ochutnávce. A ze zatím posledních aktivit máme za sebou vánoční besídku.
Věřím, že se všem líbila, ohlasy zúčastněných i přihlížejících byly velmi milé.
Nic z toho by se nemohlo konat bez již tolikrát zmiňované vstřícné podpory obce, ale i
výborné spolupráce s rodiči a hodnými žáčky, se kterými je radost sdílet společný čas. Hodně si to
uvědomuji, když si v tomto krásném čase povídáme o přáních dětí. Tolikrát člověka až chytne za
srdce, že si zdaleka nepřejí jen dárky materiální, ale hluboce si uvědomují důležité lidské hodnoty –
zdraví nejbližších, lásku v rodině, pomoc prarodičů.
Na závěr bych tedy ráda všem popřála pokojné vánoční svátky strávené s těmi nejbližšími a
pevné zdraví v novém roce.
Miroslava Straková

Šťastné a požehnané vánoční svátky a v novém roce mnoho zdraví a radosti z maličkostí, třeba
právě těch sportovních.
Eva Mikulášová

Požární sport v Beneticích
Na jaře před začátkem letošní sezóny se někteří naši místní členi rozhodli, že už dále nechtějí běhat
za náš benetický team. Měli jsme dvě možnosti. Přestat běhat a tím i ukončit dlouholetou tradici
požárního sportu v Beneticích nebo se pokusit složit novou sestavu. Rozhodli jsme se, že chceme
dále běhat a i nadále reprezentovat naši vesničku, protože nás tento sport baví, chceme vyhrávat
soutěže a pokračovat v mnohaletých úspěchách a všem co tady naši předchůdci dokázali. Bohužel
jsme malá vesnice a nesehnali jsme žádného místního občana, který by chtěl s námi v letošní sezóně
cvičit. Proto jsme se domluvili s Budíkovákama, že se spojíme a vytvoříme jeden team.
Náš první závod v novém složení bylo okrskového cvičení v Bochovicích. Útok se nám povedl a
dokázali jsme, že Benetice jsou opět nejlepším družstvem na okrsku. Objeli jsme seriál Žďárské ligy,
který ale nedopadl úplně podle našich představ, protože jsme skončili na celkovém 15. místě. Dále
jsme objeli okolní pohárové soutěže. Ty už dopadly podstatně lépe. Dokázali jsme se v nich prosadit
a umístit i na stupních nejvyšších a odvézt si z nich i nějaké poháry do naší benetické sbírky.
Zkušenější družstvo se již tradičně účastnilo soutěže v Širokém Dole, kde se dokázalo umístit na
přední příčce i přes obrovskou konkurenci více než sto padesáti nejlepších teamů z celého Česka a
Slovenska.
V příští sezóně bychom chtěli pokračovat ve stejné sestavě a vylepšit své letošní výsledky.

„V hlubokých lesích staré Evropy tiše a neúprosně padá sníh. Mráz zamknul mízu stříbrných bříz a na
dlouhé měsíce převzala vládu nad celou krajinou zima - Královna stínů.
Dřevorubeckou vesničku u říčky Chust obchází strach. Nelítostný netvor pobíjí dobytek
a ovce. Příliš, příliš pozdě Petr se svým otcem pochopí, že vesnice je zasvěcena smrti."
(M. Sedgwick, Moje ruka touží po meči)
„Konečně všichni zmizeli, holky šly ven a vrátěj se k obědu, Jiří okopává na zahradě růže
a vytáhl sekačku - to je dost, že ho to napadlo, měl by vidět ty krásný trávníky u Karla na zahradě!
Andula podlila napůl uvařené jídlo a sedá ke stolu. Venku svítí naplno slunce, jaká by to byla krása
teď chodit s Karlem někde po lese a po dlouhé procházce si zajít na chvíli někam sednout, beze
strachu, že nás někdo uvidí. Posledních pár týdnů žije jakoby ve snu. Samozřejmě v ten nešťastný a
šťastný pátek na Špičku šla - Andrea jela do Prahy na nákupy a slíbila jí, že to vážně nikomu nepoví a
potvrdí, že byly spolu. Došla na kraj lesa, nikde nikdo, asi nemohl nebo si to rozmyslel, Andule se
dokonce maličko ulevilo, ale vtom ji zezadu objaly dvě ruce a pevně drží. „Anduličko, tolik jsem se
těšil, ten den byl k nepřečkání, ty moje, moje-" otočil ji k sobě a líbá na čelo, na tváře, na ústa.
Všechno zmizelo, zůstali jen oni dva a probouzející se les.
„Ještě nikdy v životě jsem tohle nezažil."
„Já taky ne," špitla.
„Co bych si počal, kdybych tě nepotkal?"
„Nic, zkrátka bys nevěděl, že jsem!"
(H. Němcová, Andula a ty druhé)
„Juliška se prodírá vichřicí. Vítr jí smýká, déšť ji oslepuje, klouže po vlhké trávě, padá na kolena, s
námahou lapá po vzduchu, polyká ho s deštěm otevřenými ústy a cítí, jak ji pálí
v krku. Není to tak zlé, ujišťuje se a snaží se najít trochu kouzla v tom ohlušujícím unášení. Zaslechla
hučení vody. Polekalo ji to.
Copak neznám cestu?
Zastavila se na břehu řeky. Voda je vzdutá, obludně se převaluji přes můstek rozlomený
v půli.
Strach zburcoval její síly. Vleče se do stráně, oběma rukama se přidržuje chomáčů trav.
Obloha se otřásá a jako strašný pták si češe rudým zobanem sivá pera. Vzdálené vozy rachotí. Tma,
jež místy tlí, světélkuje jako starý peň.
Dostihla stavení. Je jí jedno čí. Zabušila na dveře a současně vzala za kliku. Klika povolila. Proběhla
síní a vstoupila do šeré místnosti, osvětlené petrolejkou. Vítr za ní přirazil dveře.
Ovanul ji nepřirozený klid."
(K. Legátová, Želary)

Noční soutěž ve Výčapech - 2. místo
Petr Přinosil

Knihovnické okénko
Milí čtenáři a čtenářky,
k vánočním svátkům (nebo třeba i k zimním večerům) také patří dobrá kniha. A protože jsme lidé
různí, i ta dobrá kniha bude pro každého z nás jiná.
Třeba Vás osloví některý z následujících úryvků:

Jestliže ve Vás některý z úryvků vzbudil chuť po dobrodružství s knihou, přijďte si vybrat
do naší knihovny v Beneticích.
Pro příští rok 2018 pro Vás ovšem chystáme malou změnu v otevírací době:
KNIHOVNA BUDE OTEVŘENA POUZE KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN
VE ČTVRTEK OD 18:30 DO 19:30!
Na závěr našeho knihovnického okénka bychom Vám všem sousedům chtěly popřát
radostné vánoční svátky a hodně zdraví a sil do každého dne roku 2018!!!
Vaše knihovnice Olga a Lucie

Rybaření 2017

Cyklotoulání 2017 - Česká-Kanada

Letošní rok se toho kolem našeho Rybníčka událo opravdu spoustu.
Opravení spár, které vyžadovalo upuštění vodní hladiny. Při této příležitosti jsme se rozhodli
uskutečnit kontrolní výlov. AKCE TO BYLA RYCHLÁ, SLUNEČNÁ A I ZÁBAVNÁ.
V první řadě je potěšující, že s potřebným odpuštěním vodní hladiny na potřebnou hloubku pro
potřebu tahání sítě se začaly objevovat perlorodky říční. Je to známka čisté kvality vody, ač během
roku s měnící se barvou rybníka je to skoro zarážející. Přes mírné počáteční problémy tahat sít těsně
nad hladinou a následným nabráním bahna do sítě, jsme byli rádi, že na břehu bylo několik
zvědavých dobrovolníků, kteří neváhali a přidali ruku k dílu. Tímto jim velice děkujeme, vše se tím
urychlilo a tak ztráty i přes toto parné odpoledne byli minimální.
Bylo vyloveno 110 kusů kapra, 30 línů, 3 amuři, 5 candátů, několik karasů a plotic, několik karasů a
jeden koi kapr.

Na krásné i zajímavé cyklotoulky byl rok 2017 úrodnější, než roky minulé. Zmíním jen ty
významnější. Vyjížďka na Šacberk – 70 km v mrazivém, ale slunečném počasí hned na Nový rok; víc
jak 1500 km v květnu „Do práce na kole“ – nevynechán jediný den; stříbrný Stoneman Miriquidi –
splněný sen - 9 nejvyšších vrcholů Krušných hor - 188 km a 4400 výškových metrů ve dvou dnech;
124 km při výpravě na Templštejn; nezapomenutelný 20. jubilejní ročník Kopřivnického Drtiče – 132
km po vrcholcích Beskyd. Nedá se nezmínit ani celodenní toulání se krajem Toulovcových Maštalí –
97 km (v Budislavi dělají ty nejlepší kynuté
knedlíky s borůvkami na světě ) a také sobota se
Zimovčákem – Na kole dětem - 119 km. Kdybych
chtěl psát o tom všem, vznikla by možná i slabší
knížka  Tak alespoň jeden den v České
Kanadě……

Za zmínku stojí, že i letos se povedlo uskutečnit rybářské závody. Po poradě posunutí termínu o něco
dříve nás stejně počasí vyvedlo z omylu. Při kupování klobásek na občerstvení mi prodavač říkal:
„prší, to máte zase rybářské závody?“ :-). A měl pravdu. Počasí se ale smilovalo a přes občasné malé
kapky nás nechalo v suchu.
Na zimu už se každý musí obléci doma a je možnost si nějaký ten tekutý svetr přikoupit, nebo donést
z domu. Atmosféra byla opět přátelská, humorná, pro některé i smutná. To zrovna, když Zdeněk
Krejčí ml. tahal pravděpodobně velkou rybu a v zápalu boje se mu zlomil prut a o rybu přišel (to jsou
momenty rybářské bezmoci, o kterých bych mohl hodně co vyprávět). Jeho ryba mohla rozhodnout
celé závody úplně jinak. Tak to ale chodí i v běžném životě a jak se říká, když nejde o život jde o h…..

Česká Kanada, jak ji ve třicátých letech 20.
století vnímal jindřichohradecký rodák Jaroslav Arnošt Trpák (pražský novinář, esejista a propagátor
aktivního života v přírodě), zabírala prakticky celé Jindřichohradecko. Rozlehlou romantickou krajinu
rybníků a lesů popsal v roce 1928 takto: „Přehlížíte nejromantičtější koutek české země, vlní se terén
do kopců a tmaví se lesními porosty, díváte se na nesčetné hladiny nejen velkých rybníků, ale
hotových jezer orámovaných hustými lesy. A kamkoliv pohlédnete, všude se lesknou rybníky, široké
potoky, točí se řeky, lesnaté kopce řadí se za sebou v nekonečných řadách.“

Z 12-ti zúčastněných zmíním první tři:
1. místo obsadil Karel Houzar se 101 body
2. místo obsadil Vošmera Martin se 74 body
3. místo obsadil Přinosil Petr 73 bodů

Dnešní Česká Kanada leží na východě Jihočeského kraje na česko-moravsko-rakouském pomezí,
zhruba mezi městečky Nová Bystřice, Slavonice a Kunžak. Nachází se v jihovýchodní části okresu
Jindřichův Hradec. Právě pro přírodní charakter krajiny, početné vodní hladiny a rozsáhlé lesní
komplexy, i pro poněkud sychravější podnebný ráz, je tato oblast nazývána Českou Kanadou. Tolik
z Wikipedie…….

Děkujeme jak závodníkům, návštěvníkům, tak i pořadatelům. A doufáme, že třetí ročník nás v tom
příštím roce opět nemine.
Ke konci bych Vám všem chtěl popřát hodně zdraví a štěstí v novém roce, pohodovou a pozitivní
atmosféru po celý nadcházející rok 2018.
-TN-

Benetický fotbálek
4.3.2017 se uskutečnil již IV. ročník turnaje ve stolním fotbale. Atmosféra byla opět
přátelská, ba dokonce až rodinná. V letošním roce se zúčastnilo celkem 9 dvojic, které se po odehrání
základní skupiny utkaly o konečné umístění. Na bronzové příčce se umístili manželé Karel a Kamila
Houzarovi, na stříbrnou příčku dosáhli Aleš Novotný a Libor Žák a stupínek nejvyšší obsadili
suverénním způsobem Radek Novotný a Adam Rozkdydálek. Zvyšující se zájem nás velmi těší. Už teď
mohu slíbit, že se u madel fotbálku potkáme i v roce 2018. Všem zúčastněným děkuji za krásně
prožité odpoledne .
Karel Houzar

V pondělí 14. srpna mi začal týden dovolené a já hodlal kraj České Kanady trochu prozkoumat.
Nádherný, teplý, slunečný den – kdo by doma seděl jen  Zase tak moc jsem toho nenajezdil.
Pouhých 61 km, ale o to víc kochal jsem se krásami a zajímavostmi kraje mezi Slavonicemi, Starým
Městem pod Landštejnem a Kunžakem. Hodně jsem zastavoval a fotil. Ráno se nějak nešlo z domu
vypravit a tak do Slavonic, přezdívaných „Malou Telčí“ nebo také „Perlou západomoravské
renesance“ jsem dorazil až po desáté hodině. Autem - s horským kolem v kufru. Vždycky něco
zapomenu. Tentokrát to byly vložky do cyklobotek. Děsila mě představa rozedřených chodidel.
Vzdát jsem to ale nemínil. V botách, v kterých jsem řídil auto, byly také vložky. Trochu míň
komfortní, ale byly....
Náměstí ve Slavonicích, vyhlídku z věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, dílnu Mařížské
keramiky, muzeum samorostů jsem vynechal, jen projel okolo. Už jsem všechno před pár léty viděl.
Ale loďka v prázdném a zarostlém rybníce hned za městečkem stála za fotku  Nakonec i betonové
bunkry vybudované v létech 1935-38 na obranu republiky, zůstaly mnou nenavštíveny. Bylo příliš
mnoho zájemců o prohlídku - takže jenom z venku. Užíval jsem si jízdu po lesních pěšinkách. Hrubý

vzorek plášťů horského kola dobře držel stopu i na těžších úsecích. Prošel jsem pozůstatky zaniklé
středověké vesnice Pfaffenschlag. Hrozný název  (Slavonicko bylo od 12. a 13. století osidlováno
převážně německými osadníky, kteří tuto oblast kolonizovali na pozvání Přemysla Otakara II., ale
archeologové se domnívají, že Pfaffenschlag byl ryze slovanskou vesnicí – kolem roku 1423 byla
srovnána se zemí). Část trasy vedla celým řetězcem těch nejmenších bunkrů - Řopíků. Většinou byly
zavřené, ale přece jen jsem mohl do jednoho z nich nahlédnout. Následovalo několik kilometrů po
pěkné, jezdivé cestě lesem a pak krátká prohlídka Starého Města pod Landštejnem. Čisté, upravené
náměstíčko, v parku vztyčený menhir a obecního úřadu o zeď opřené vidle. Napadlo mě, jestli se tu
náhodou nechystá defenestrace - ale ne, ne. Jen sekali trávu  Zřícenina hradu Landštejn se vypíná
nad okolí jen o 3 km dál. Taky už jsem ho před léty navštívil, takže opět jenom z venku. Pokud se
budete někdy chtít vyfotit s opravdovým duchem, tak na Landštejně  Mířil jsem na přehradu. Pod
hradem je malá zásobárna pitné vody pro Novou Bystřici, Slavonice, Dačice a přilehlé obce. Všude
okolo rozmístěné cedule – „Vstup zakázán“. Do prčic, copak jsem nějaký terorista? Chtěl jsem se
tam podívat. Nikdo po mě nestřílel - dojel jsem až k vodě. Do různých zákoutí vodní hladiny nahnal
vítr jakousi bílou sr…, no prostě něco bílého  Asi boj se sinicemi. Dnes už vůbec nevíme, co pijeme
a co jíme. Pod hrází je docela moderní biatlonová střelnice a všude kolem upravené běžkařské tratě
- a stále tam budují nové. Vyznavačů bílé stopy přibývá. O několik kilometrů dál po lesní cestě
následovalo malé překvapení. Bizoní farma Rožnov – také penzion s možností strávení dovolené i
s malými dětmi. Děcka by se tam určitě nenudila  Ani jsem nevěděl, že mám farmu při cestě.
Zdržel jsem se na bizoní vývar a kofolu, udělal nějaké pózovky zajímavých zvířátek s krásnýma očima
a zase do pedálů. Skalní útvar Ďáblův chléb jsem prošvihl, někde minul odbočku a tak bylo pár fotek
až o kus dál. Skály beze jména na mapě. Prostě jen tak ledabyle pohozených pár obřích oblázků u
stezky  Mířil jsem k dalšímu ďáblovu dílu - Ďáblova Prdel se to jmenuje. No vážně, takhle to je
značené i na mapách  A doopravdy tak skála i vypadá. Našli se jedinci, co tam strkali hlavu  No
jo, dnešní, docela obvyklý společenský jev, že? Bohužel. Odtud jsem zamířil k rozhledně U Jakuba.
Cestou, projížděje udržovaným lesoparkem, mohl jsem obdivovat spoustu lidské tvořivosti a
nápadů. Kaskáda rybníků - skalky, dřevěné sochy, Menhiry, lavky, dokonce Štrbské pleso. Taky
poznávačka dřevin je tam k vidění. I samotná rozhledna je obklopena spoustou zajímavostí a hlavně
dětskými atrakcemi. Pokud se budou rodiče chtít svých ratolestí na chvíli zbavit, tak tam je to určitě
minimálně na celý den. Bylo krásné počasí s pěknou dohledností. Z vrcholu rozhledny se mi vůbec
nechtělo. Kochal jsem se. Až téměř v sedm hodin večer jsem si to namířil zpět do Slavonic. Cestou
ještě krátká zastávka u Filipových kamenů - v okolí je podobných skalních útvarů opravdu hodně. Až
se tají dech z těch mnohatunových obrů, co
vypadají jako by je tu někdo jen tak pohodil.
Chvíli na to, při výjezdu na krátkou ale prudkou a
kořeny propletenou mezu, nastalo tvrdé setkání
se zemským povrchem – prostě jsem hodil hubu
 Špatně odhadnuté řazení a nahoře se mi kolo
zastavilo. Nestihl jsem vycvaknout nohu z pedálu
a už jsem ležel na boku. I to se stává  Alespoň
byl opravdu „pádný“ důvod k dalšímu zastavení
a mohl jsem si odtamtud odvézt malý kámen do
sbírky  Dál jsem se proplétal spíš
neoznačenými cestičkami, i dávno nepoužívanou a kopřivami zarostlou cestu jsem našel. Směr Český

Rudolec. V Rudolci, to už bylo jasné, že k autu to mám jen pár kilometrů, začal jsem se ohlížet po
nějaké občerstvovačce, původně plánované až na základně ve Slavonicích, ale přes hlad už nebylo
vidět. Z dálky, jak maják svítila čistě bílá, zajímavá věž. Vydal jsem se tedy k ní. Hmm, zámek Český
Rudolec. Věž je opravená a svou novotou blýská se do dálky, no ale ten zbytek. Prý malá Hluboká no potěš páně. Zdevastovanější zámek jsem zahlédl před léty snad jen v Červené Řečici. Nutno ale
říct - má zajímavé obyvatele. Z jednoho okna kouká na silnici smrtka s kosou a z dalšího zase tříhlavá
saň. K tomu dómu hrůzy se ti dva docela hodí. Naproti v Zámecké restauraci byla výborná večeře a
hodinu po té už jsem skládal kolo do auta. Cyklotoulání Českou Kanadou pro dnešek končilo. Vracel
jsem se nadšený, ale na důkladnější poznání tohoto nádherného kraje by to chtělo alespoň týden
dovolené. A že takových krásných míst je u nás spousta. To ještě pár pneumatik sjedu 
Při odjezdu domů mě napadlo, že kousek od Slavonic, v Máchově mlýně u Mutné, co by
patnáctiletý jinoch, pobyl jsem týden na prázdninách u kamaráda. Ještě mrknu tam. No, teda - to co
moje oči spatřily, mi žádné nostalgické vzpomínky rozhodně nenavodilo. Ani nemohlo. Zbor.
Zanedbané, zpustlé staveniště malé vodní elektrárny, která měla být dokončená již v roce 2014.
Z původního mlýna, který býval také vybaven vlastní turbínou na výrobu elektřiny, zůstala stát jen
hlavní budova. A úplně mě dorazil vypuštěný a zarostlý Cizkrajovský rybník. Tak to by bylo téma na
další slohovou práci…
Pokud si budete chtít tenhle text doprovodit i fotografiemi, najdete je na internetové adrese:
http://jirkafik.rajce.idnes.cz/Ceska_Kanada/
Všem přeji krásné Vánoce, veselého Slivestra a krásný, pohodový rok 2018. Tak tedy zase někdy
příště, při další výpravě za krásami země České. Stálý úsměv na tváři 
Jirka Vlach

Vážení spoluobčané,
z pohledu lesa velmi nepříznivý rok 2017 končí a nám nezbývá, než zhodnotit výsledky
hospodaření.
Práci v lese nám určovalo především přemnožení kůrovce. Jeho výskyt byl v prvním až šestém
měsíci vcelku příznivý (těžba včetně vývratů 440 m³). Letní měsíce byly v klidu, ale v září až listopadu
napadení kůrovcem udeřilo plnou silou. Do půlky prosince jsme vytěžili 2 178 m³ kůrovcového dříví.
Zbývá vytěžit kůrovcovou hmotu ještě v Krčůvce cca 400 m³ a v tom ještě po větru napadané
kalamitní dříví cca 300 m³. Vytěžená hmota byla až na zásobu 194 m³ úspěšně dodána odběratelům.
Na zásobě zůstala pouze vláknina na Kronospan, kde byla na čas zastavena dodávka a KPZ, které je v
současnosti velký přebytek nad možnosti zpracovatele. Těžba byla provedena ze dvou třetin
harvestorovou technologií (to je harvestor, následně vyvážečka) a z jedné třetiny výrobou na pařezu
a vyvážením na odvozní místo.
V pěstební činnosti jsme provedli především obranu proti kůrovcům, drcení klestu v lese, vyklizení
klestu pro TTS, zalesnění, chemickou ochranu proti buřeni a proti okusu zvěří. Bohužel musím
konstatovat, že boj s kůrovcem zatím prohráváme i přes obranná opatření. Další úder přírody jsme
dostali i v obnově lesa, kde došlo k devadesátiprocentním ztrátám. To bylo způsobeno nejen suchem,
ale také nekvalitní sadbou. Problém byl vyřešen s dodavatelem náhradou sadebního materiálu.

I přes velmi nákladnou těžební činnost a velmi nízké výkupní ceny dříví jsme dosáhli kladného
výsledku v hospodaření. Čísla jsou přibližná, neboť k dnešnímu dni nebyly všechny práce
vyfakturovány a také dodávky vyrovnány.

Údaje za rok 2017: k 17.12.2017 má obec Benetice 195 obyvatel.

Příjem z prodeje 3. 500. 000,- Kč
Náklady celkem 1. 100. 000,- Kč
-----------------------------------------Zisk
2. 400. 000,- Kč

Nejstarší občankou je paní Marie Mikulášová, Věstoňovice 11, která oslavila 92 let. Srdečně
gratulujeme.

Na úklid klestu a jeho zeštěpkování a na vyvážení dříví bylo požádáno o dotaci, která též vylepší
výsledky hospodaření.
Chtěl bych ještě touto formou poděkovat hasičům z Benetic, z Horních Vilémovic a dalším
občanům, kteří brigádnicky vypomohli s obnovou lesa, i když to až tak nevyšlo. Doufám, že se
nenecháme nepřízní podnebí odradit a zvrátíme nepříznivý vývoj v lese. Počítám i s pomocí občanů,
neboť zisky z lesa velmi pomohou při zvelebování našich obou obcí, proto musíme lesu něco vrátit!
Přeji všem občanům Benetic a Věstoňovic spokojené prožití vánočních svátků, veselého Silvestra a
hodně zdraví v novém roce 2018.
Víťa Herbrich

Významné výročí v roce 2017:

Voda Josef
Petz Pavel
Krejčí Božetěch
Vlachová Marie

70 let
75 let
75 let
75 let

Benetice 39
Benetice 42
Benetice 38
Benetice 20

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme především pevné zdraví, štěstí a lásku.
_________________________________________________________________

Noví občánci:

9. hokejová sezóna HC Benetice
Blíží se konec roku 2017, a tak nastává čas ohlédnout se za uplynulou, v pořadí již devátou sezónou
benetického hokeje. Začátek roku se nesl v duchu bojů play-off. Naši hokejisté měli jasný cíl umístit
se do čtvrtého místa, což by znamenalo postup do extraligy Městské hokejové ligy Velkého Meziříčí.
Po velmi napínavých a vypjatých utkáních dospělo v březnu play-off do svého konce. Soupeřilo mezi
sebou celkem osm týmů dvoukolově, což pro naše hochy znamenalo 14 zápasů. Z toho se jim
podařilo šestkrát zvítězit, šest zápasů byl úspěšnější soupeř a ve dvou zápasech si týmy body
rozdělili stejnou měrou. Pro benetické lvy to byl konec poměrně vydařený, jelikož sezónu zakončili
na velmi slušném pátém místě. Hořkou tečkou bylo snad jen to, že jim postup do vyšší ligy unikl o
pouhé dva body.
Po sezóně se naši hokejisté věnovali individuální letní přípravě a v září se opět sešli na ledě
k několika přátelským utkáním. V říjnu pak odstartoval nový ročník 1. ligy ML VM. HC Benetice se
v základní části setkali celkem s 11 soupeři a vedli si naprosto jednoznačně. V polovině prosince
zakončili tuto část na skvělém druhém místě s bilancí devíti výher, jedné prohry a jedné remízy, což
svědčí o síle a stabilních výkonech týmu. Za zmínku stojí bezpochyby i poměr vstřelených a
obdržených gólů, který byl druhý nejlepší v lize (93:30) a také jedno prvenství, kterým je nejnižší
počet obdržených gólů, což je výsledkem obětavé a poctivé práce všech hráčů a nedobytného
gólmana. Tímto umístěním si benetičtí lvi zajistili účast v play-off ve skupině „o postup“. Tato
skupina se skládá z osmi týmů, které se ve dvou kolech utkají o čtyři jízdenky do extraligy.
Popřejme proto našim hráčům do nového roku hodně sil, pevné zdraví a mnoho hokejových
úspěchů .
Hana Kosielski

Houzar Marek
Houzar Tomáš
Kosielská Jana

Benetice 43
Věstoňovice 8
Věstoňovice 15

22.05.2017
06.08.2017
28.09.2017

Přejeme hodně zdraví, štěstí a láskyplnou péči rodičů.
__________________________________________________

Opustili nás:
Vostalová Helena

Benetice 33

Věnujme tichou vzpomínku…..
____________________________________________

