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Vážení spoluobčané, 

    jelikož před pár lety dostal tehdejší starosta pan J. Vlach ten báječný nápad vydat  
1. Benediktina, máte nyní možnost držet v rukou již XIII. Ročník. I mně se tentokrát dostalo té 
cti pozdravit Vás všechny v čase plném naděje, očekávání, klidu a pohody, které je v této 
uspěchané době tak málo, z pozice starostky obce, do které jsem byla zvolena 1.  listopadu. 
Zastupitelstvo obce, které vyšlo z letošních voleb vložilo důvěru do mých rukou a rukou  
p. místostarosty R. Novotného. Chci Vám všem slíbit, že se vynasnažím vést naši obec tak jak 
jen budu moci nejlépe, s čistými úmysly ve prospěch občanů. Doufám, že se nám podaří každý 
rok alespoň něco v naší malé obci zvelebit či opravit tak, aby se nám zde žilo ještě lépe. Všichni 
jistě víte, že je stále mnoho věcí, které je třeba udržovat, opravovat či pokud situace dovolí 
třeba i vybudovat nové. Nápadů je stále mnoho a tímto bych chtěla říci, že budu moc ráda, 
když se za mnou zastavíte i s vašimi nápady co si myslíte, že by se mělo řešit, nebo je třeba 
zajistit, bude-li to v mých silách, alespoň se o to pokusím. Jsem tu pro Vás a vynasnažím se Vám 
vyjít vstříc. 
    Chtěla bych ještě poděkovat všem, kteří pracují pro obec ať už na dohodu či brigádně a jsou 
ochotni toto vše dělat ve svém volném čase. Každou ušetřenou korunu, kterou nemusíme 
zaplatit za provedení jakékoliv práce firmě můžeme použít někde jinde pro všechny občany. 

     Tímto Vás chci informovat o tom, že jsme zahájili jednání o vytvoření nového územního 
plánu, k čemuž jsme nuceni po kontrole katastrálního území. Nový územní plán bude 
zpracován na dobu 20-ti let a musí se do něj zanést všechny plánované stavby, změny využití 
pozemku, atd. Toto se týká i plánovaných stavebních parcel, kanalizace, apod. V příštím roce 
bude zřejmě veřejná schůze, kde se k této problematice budete moci vyjádřit, abychom nic 
neopomněli a vše bylo zapracováno. Změna, která nebude zanesena v územním plánu je 
později zdlouhavá a nákladná. 

    Ještě bych ráda z tohoto postu poděkovala mému předchůdci, dnes již bývalému p. 
starostovi Karlu Houzarovi a p. místostarostce Petře Vodové za to, jak se celých 8 let ( 2 volební 
období) o naši obec starali. Za tu dobu se nejen v Beneticích ale i Věstoňovicích, vybudovalo  

a opravilo opravdu mnohé. Velké díky patří Karlovi za to, že nás nenechal „na holičkách“, ale 
vždy když zvednu telefon s dotazem, ochotně mi poradí a navede mně na cestu.  
    Jelikož je dle tradice náš Benediktin takovou dá se říci ročenkou, vždy se zde sumarizuje vše 
co se za uplynulý rok událo a stihlo. To však mně nepřísluší, svoji práci Vám Karel shrne sám. 

     A tak snad již jen na závěr Vám všem přeji klidné a požehnané Svátky vánoční, dětem 
bohatého ježíška a hodně, hodně zdraví do nového roku. 

                                                                                 starostka obce  

                                                                              Bc. Jana Vostalová 
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Starostovský svařák 

Rádi bychom Vás pozvali na každoroční „Starostovský svařák“ spojený s ohňostrojem, který se 
uskuteční stejně jako poslední roky až 1.1.2019 v Beneticích od 18:00 na návsi. I ve 
Věstoňovicích proběhne svařák s ohňostrojem až 1.1.2019, sraz bude v 17:00 hod., ohňostroj  
spustí střelmistr v 17:30 hodin. 

Jana Vostalová a Radek Novotný 

 

Údaje za rok 2017:    k 17.12.2017 má obec Benetice 189 obyvatel.  

 

Významné výročí v roce 2018:  

 Nejstarší občankou je paní Marie Mikulášová, Věstoňovice 11, která oslavila 93 let.  
Srdečně gratulujeme.  
 
Anděla Vidláková  85 let  Benetice 16 
Marie Krčálová  80 let  Benetice 51 
Pavla Karasová  75 let  Benetice 22 
Vilém Novotný    70 let   Věstoňovice 1   
Marie Krejčová  70 let  Benetice 27 
Alois Krejčí  70 let  Benetice 8 
 
 
Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme především pevné zdraví, štěstí a lásku.  
 
 
________________________________________________________________________ 
 
V roce 2018 se v obcích Benetic a Věstoňovic nikdo nenarodil a nikdo nezemřel. 
_________________________________________________________________________ 
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Dětský maškarní karneval v Beneticích 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozvánka na Silvestr  
Kde: Kulturní dům Benetice 
Kdy: 31.12.2018 
Začátek:  16 h 
   
16:30 proběhne loutkové divadlo O Červené Karkulce 
POTÉ PŘIPRAVENY HRY PRO DĚTI A MLÁDEŽ. 
                     
Vystoupí skupiny:     VOKKNO 
                                     VOKKNO ELEKTRICK  :-) 
                                      BEZBUK 
 
možná přijde i nějaké překvapení. 
Srdečně zvou pořadatelé. Zanechte televizní přijímače vypnuté a dorazte. 
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Zastupitelstvo obce Benetice pro r. 2018-2022: 

Starostka               Bc. Jana Vostalová 
Místostarosta       Radek Novotný 
Členové                 Ing. Vítězslav Herbrich 
                               Michal Valík 
                               Karel Krejčí 
                               Petra Vodová 
                               Mgr. Ing. Jan Vostal 

 

Vážení občané. 

 Jsem rád, že nové vedení obce zachovalo tradici, a tak i v letošním roce máme 
možnost těsně před vánočními svátky držet v rukou již XIII. vydání BENEDIKTINA. Mně nezbývá 
než naposledy shrnout z pohledu obce uplynulý rok, přesněji jeho prvních deset měsíců. 

Nejprve je nutno říct, že nás z největší části zaměstnala revize katastrálních území 
Benetice a Věstoňovice, která v obou případech proběhla na podzim a v zimě roku 2017. Dle 
vyjádření pracovníků katastru nemovitostí byly oba územní celky ve velkém nepořádku, a proto 
bylo potřeba udělat řadu změn. Největším problémem (ne však jediným) byl nesoulad 
katastrální mapy se skutečným průběhem hranic. Z tohoto důvodu jsme s několika majiteli 
dotčených pozemků museli dát věci do pořádku, což bylo časově velmi náročné. Začátkem roku 
jsme z důvodu neplnění povinností a nevyhovující úrovni poskytovaných služeb vypověděli 
společnosti Pekárna Kamenice s.r.o. nájemní smlouvu, která se týkala provozování obchodu. 
Jednání s novou nájemnicí, paní Michaelou Segerovou, bylo poměrně rychlé a úspěšné. Opět se 
nám tak podařilo zajistil provoz obchodu. Největší investicí byla v letošním roce kompletní 
oprava střechy na budově základní školy. Stávající již silně poškozená krytina byla nahrazena 
novou, současně byly nově zhotoveny všechny klempířské prvky. Na tuto akci jsme čerpali 
dotaci z Programu pro obnovu venkova a podařilo se nám tak snížit celkové náklady na opravu. 
V budově ZŠ dále proběhlo vyklizení a připravení bytu k rekonstrukci. V plánu původně bylo 
rekonstrukci zvládnout do konce letních prázdnin, časové vytížení (ať už naše nebo stavebních 
firem) však nedovolilo rekonstrukci úspěšně provést. Poměrně zásadní rekonstrukcí prošla 
Hasičská zbrojnice, která byla v nedávné době přesunuta do přízemních prostor budovy 
obecního úřadu. Vrata byla zvětšena tak, aby bylo možné garážovat všechnu techniku, byla 
položena nová dlažba, opravena omítka a bylo vymalováno. Všechny opravy jsme zvládli 
svépomocí, čímž jsme samozřejmě ušetřili nemalé finanční prostředky. Všem, kteří se na 
opravách podíleli, patří velké poděkování. Bezpochyby nejdůležitější událostí letošního roku 
byly volby do zastupitelstev obcí, které se konaly 5. a 6. října. S volební účastí 83,45% jsme 
v tomto kritériu obsadili 10. místo na okrese Třebíč, z čehož jednoznačně vyplývá, že nám na 
těchto volbách záleží. Další oblast, ve které jsme předčili většinu malých obcí, je počet 
kandidátů. Do Zastupitelstva obce Benetice totiž kandidovalo 14 občanů, čehož si vážím a všem 
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patří uznání.  Z těchto kandidátů bylo zvoleno 7 členů zastupitelstva obce, které se poprvé 
sešlo 1. 11. 2018 na ustavujícím zasedání. Zde byla do funkce starostky zvolena paní Jana 
Vostalová a do funkce místostarosty pan Radek Novotný. Tímto okamžikem pro mne skončila 
osmiletá pouť a předal jsem pomyslné žezlo nové paní starostce.  

Nyní mi dovolte navázat na poslední věty. Od roku 2010 jsem vykonával funkci 
starosty obce. Můj první příspěvek v Benediktinu končil slibem, že budu funkci vykonávat jak 
nejlépe budu umět. Podle tohoto jsem se celých osm let řídil a snažil se o to. Jestli se mi to 
dařilo nebo nikoli, je na posouzení každého z Vás. Každopádně mohu říct, že jsem sice o něco 
málo starší, ale o mnoho zkušenější a dnes už vím, že vykonávat funkci starosty a místostarosty 
při zaměstnání, ve svém volném čase, stojí především mnoho času, odříkání a velkou porci 
psychické výdrže. Dnes už vím také to, že pokud my ostatní budeme jen nečinně přihlížet a 
spoléhat na ostatní nebo si alibisticky říkat, že se nás dění v obci netýká, tak bude práce nového 
zastupitelstva a nového vedení obce velmi složitá. Zamysleme se nad tím, jak bychom mohli být 
ku pomoci a ne nad tím, jak by podle nás mělo zastupitelstvo pracovat.  

Na druhou stranu musím ale říct, že jsem měl tu výhodu, že jsem kolem sebe měl lidi, 
kterým obec lhostejná nebyla a lidi, kteří byli ochotni pomáhat. Každá (byť zdánlivě malá) 
pomoc je velkým povzbuzením a vlévá energii do žil. Výčet těchto většinou dobrovolníků není 
rozhodně malý. Nerad bych na někoho zapomněl, a proto je nebudu jmenovat. Každopádně 
všem, kdo pro obec pracovali a jakýmkoli způsobem se o ni starali, skutečně upřímně děkuji. 

   Novému zastupitelstvu samozřejmě přeji, aby bylo ve své práci úspěšné. 
Samotnému vedení obce pak, aby je neopustila energie a úsilí, se kterými se do své „nové“ 
práce pustili. Všem občanům Benetic a Věstoňovic přeji, aby prožili pokud možno klidné svátky. 
Do roku 2019 pak především zdraví. 

Karel Houzar 

 

 

Vážení spoluobčané,  

       lesní hospodářství Obce Benetice bylo v roce 2018 zcela v režii kůrovcové kalamity na 
okrese Třebíč. 

     Došlo k tomu, co nikdo z nás nečekal a jistě ani nikdy doposud nezažil.  Totální úhyn 
rozsáhlých smrkových porostů po celém Třebíčsku a postupně i v jeho okolí. Plně se prokázala 
smrkománie z konce 19. století. Na úkor ostatních dřevin, odolnějších proti škůdcům, byl 
masivně vysazován smrk, co by nejekonomičtější dřevina, po celé 20. století. Až koncem století 
se začaly ve větší míře vnášet obnovní prvky z melioračních a zpevňujících dřevin, které 
zabezpečují větší stabilitu a odolnost převážně smrkových porostů. Vzhledem k obrovskému 
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Požární sport 

Rád bych Vám v tomto článku popsal naši letošní sezónu. Sezóna pro nás začala okrskovým 
cvičením, které se konalo v sobotu 19. května u nás v Beneticích.  Okrsku se zúčastnilo celkem 
14 teamů v kategoriích muži, ženy, starší a mladší žáci. Benetice měly zastoupení pouze 
v mužské kategorii, za to ale dva teamy. Zkušenější družstvo vyhrálo a porazilo mistry Třebíčské 
ligy – Čechtín. Náš mladší team skončil hned na třetím místě. Jelikož půlka našeho družstva je 
z Budíkovic, tak jsme druhý den běželi ještě i okrsek za Budíkovice v Třebíči na Karlově náměstí, 
kde jsme zaběhli druhé místo. O týden později nám začala Ždárská liga. V seriálu Žďárské ligy 
jsme objeli všech dvanáct závodů. Ještě než začala extraliga, tak se jí zúčastňovaly více 
extraligové teamy, které se na ni jezdily rozběhat. Když už začala účast trochu opadat, tak se 
nám zranil nalévač na zbytek sezóny a my jsme za něj museli narychlo hledat náhradu. V 
Žďárské lize jsme obsadili jedenácté místo.   

 

 

 

 

 

 
 
         Petr Přinosil 
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Benetice před dvěma stoletími… 

Milí sousedé, při naší badatelské činnosti jsme narazili na zajímavou možnost prohlížet 
historické mapy obcí a pozemků k nim náležejícím. Císařským patentem z 23. prosince 1817 
bylo ustanoveno vyhotovení nového katastru, který do historie vstoupil pod názvem „Stabilní 
katastr“. Kvůli přesné pozemkové dani, která se vyměřovala podle čistého výnosu z půdy, 
vzniklo v letech 1824–1830 a 1833–1835 na Moravě jedinečné mapové dílo, které je svou 
precizností a vynikající právní úrovní stále vzorem pro moderní katastry. Indikační skici byly 
převzaty do tehdejšího Státního archivu v Brně v roce 1950 z Archivu map katastrálních, později 
od Oblastního ústavu geodézie a kartografie a od okresních měřičských středisek. Fond byl 
uspořádán v roce 1970 a obsahuje 4427 inventárních čísel. 

Z důvodu unikátnosti fondu indikačních skic a neobyčejného zájmu badatelské veřejnosti se ho 
Moravský zemský archiv v Brně rozhodl zpřístupnit prostřednictvím sítě Internet. Celá webová 
aplikace je navržena za účelem prohlížení jednotlivých indikačních skic a orientace v příslušných 
katastrálních územích.  

Do archivních map lze vstoupit na webu Moravského zemského archivu v Brně zadáním adresy 
https://www.mza.cz/indikacniskici/ a do políčka „Název katastru“ zadat jméno obce. Pak již 
stačí jen prohlížet mapu zvolené obce. Můžete vidět, kdo v té době držel grunt a polnosti, na 
kterých možná hospodařili Vaši předci nebo Vám patří dodnes. Pro starousedlíky, a nejen pro 
ně, to může být zajímavý výlet do minulosti.  

Přejeme hezké bádání. Jiří a Zdeňka Pohořeličtí, Benetice 1 
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suchu na Třebíčsku se ukázalo, že i tato opatření byla nedostatečná. Proto musíme přistoupit k 
rozsáhlejší obnově vzniklých holin, především melioračními a zpevňujícími dřevinami. 
Samozřejmě se nesmí jít ode zdi ke zdi a zcela zapudit obnovu smrkem. Vždyť tato dřevina v 
naší části okresu dosahuje špičkové kvality a zcela sem také patří. Proto při obnově lesa 
používejme nejen platné vyhlášky, ale hlavně takzvaný  s e l s k ý  r o z u m. Obnovujme holiny v 
rozumném poměru všech dřevin ke zdárnému zvládnutí pokalamitních škod v našem regionu. V 
obnově je také třeba sledovat vnikající zmlazení všech dřevin. Na vhodných lokalitách toto silně 
podporovat. Takto se nám může podařit vypěstovat les blízký přírodě, bez obrovských 
finančních nákladů. 

     V lesích Obce Benetice došlo k totálnímu úhynu smrku, jako i všude kolem. Celkem zdárně, i 
když s velkými potížemi se sháněním těžebních kapacit a hlavně odbytu, se nám daří smrkové 
souše zpracovat a dodat odběratelům. Samozřejmě za vysokých a stále se zvyšujících těžebních 
nákladů a velmi výrazně se snižujících cen za dodané dříví. Je to zcela patrné z ekonomického 
zhodnocení. 

      Do konce listopadu bylo vytěženo 3 810 m3 dříví, převážně harvestorovou technologií. Za 
bezkontaktní přiblížení dříví jsme získali dotaci 48 460,- Kč. Je to hodně málo ,ale jak se říká, 
alespoň něco. Z těžby vzniklo 15 ha holin pro obnovu lesa. 

Ekonomické výsledky: 

zisky z prodeje dříví     3 745 100,- Kč 

náklady na těžbu         2 192 500,- Kč 

--------------------------------------------------  

Celkem zisk:             1 552 600,- Kč 

     Zisk se ještě mírně zvýší po prodeji zásob na skládkách ,což je koncem roku velký problém. 
To ale Vám, spoluobčanům, nemusím zdůrazňovat. Převážná vetšina z Vás vlastní lesy a určitě 
ví, o čem mluvím. A proto bych chtěl vlastníkům lesa popřát hodně zdaru a pevných nervů při 
likvidaci kůrovcové kalamity a obnově lesních porostů. 

     Závěrem mi dovolte popřát všem občanům Benetic a Věstoňovic klidné prožití svátků 
vánočních, veselého Silvestra a hodně zdraví v novém roce 2019. 

                                                                                         Víťa Herbrich          

 

10. hokejová sezóna týmu HC Benetice 

Blíží se konec roku 2018 a tak nastává čas ohlédnout se za další sezónou hokejového týmu HC 
Benetice. Od ledna čekalo naše hokejisty již tradičně play off skupiny B, ve kterém se snažili 
probojovat mezi elitní čtyřku, postupující do extraligy Městské hokejové ligy VM. V této 
skupině mezi sebou soupeřilo 8 týmů a hrálo se dvoukolově, což přineslo 14 zápasů, ve kterých 
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benetičtí lvi většinu soupeřů přehráli a zaslouženě tak zakončili velmi vydařenou sezónu na 
skvělém druhém místě. Tento úspěch také znamenal postup do Extraligy ML VM pro následující 
rok.  

Po individuální letní přípravě se HC Benetice sešli k několika přátelským utkáním, aby se 
připravili na novou jubilejní 10. sezónu. Na konci září už se ale začalo na ‘‘ostro‘‘ a benetické lvy 
čekaly první extraligové boje. V této chvíli se dohrává základní skupina a tým HC Benetice má za 
sebou již devět odehraných utkání, ze kterých si dvakrát přivezl plný počet bodů a sedmkrát 
odjížděl s prázdnou. Naši hráči teď před sebou mají poslední utkání základní části, po kterém 
bude následovat play off, ve kterém budou obhajovat své místo v extralize. Proto držme pěsti a 
fanděme!  

         

        Hana Kosielski 

JSDH 

Rok se s rokem sešel a máme tu vánoční svátky a již tradiční vydání benetického zpravodaje. 
Rád bych Vás zde informoval o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Benetice za 
rok 2018.  V předešlých letech jsem začínal slovy, že tento rok byl pro naše hasiče klidný. Letos 
se nám to moc nepovedlo. 
 

Jeden z hlavních úkolů, na kterém se jednotka podílela, byla izolace obecního úřadu, při které 
proběhla oprava části hasičské zbrojnice. Tímto bych chtěl poděkovat všem, co se zúčastnili a 
přiložili ruku k dílu. Samotný výsledek jste mohli vidět při dni otevřených dveří. Získali jsme  tak 
adekvátní prostory ke své činnosti. Kdo ještě neviděl, nebo by se rád podíval  
i na vybavení, kterým jednotka disponuje, rádi představíme Vám, dětem nebo i známým. 
 

Jednotka každoročně pokračovala v  preventivně výchovné činnosti a reprezentaci naší obce. 
Myslím, že většina z Vás se zúčastnila oslav 120. let založení Sboru dobrovolných hasičů v 
Horních Vilémovicích, kde byla možnost prohlédnout naši techniku a výstroj, kterou v 
současnosti používáme, a také zhlédnout ukázky zásahu.  Dále nesmím zapomenout na školení 
první pomoci a poděkovat oběma instruktorům – Adamům :). Myslím, že každý kdo se 
zúčastnil, musí dosvědčit, že je školení na vysoké úrovni. Určitě v tomto směru budeme nadále 
pokračovat. Pro mě jako velitele hasičů, ale i člověka, je první pomoc věc, co by měl každý z nás 
znát. V příštím roce se budeme snažit rozšířit i vybavení jednotky v tomto směru. Letos se nám 
opět podařilo ve spolupráci s hasiči ze Svatoslavi uspořádat letní tábor pro děti v Měříně, 
kterého se zúčastnilo 47 dětí z okolí. Ač vedoucí nemohli pak týden mluvit, opět jsme se ve 
zdraví všichni vrátili. 
 

Kromě údržby techniky, školení a pomoci občanům v rámci výcviku byla jednotka povolána 
krajským operačním a informačním střediskem k 8 výjezdům. Zmíním zde z toho dva. 8. 
července vyjela jednotka jako podpora a zázemí pro psovoda Adama Vasilova k pátrání po 
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     Důsledky hospodářské, dopravní a jiné budou těžkým problémem, který náš nový – 
zmrzačený stát – musí překonávat. Snad budoucnost ukáže, čí to byla největší vina a je-li mezi 
státy nějaké právo a spravedlnost. 

     V důsledku všeho co se stalo, odstoupil president. Dr. E. Beneš 5. října a jeho pravomoce 
vykonává předseda vlády generál J. Syrový. Teprve 30. listopadu 1938 došlo k volbě nového 
presidenta. Zvolen Dr. Emil Hácha, president nejvyššího správního soudu v Praze. 

     Nespokojenost vůdců Slovenska vyvrcholila v polovině března 1939, kdy slovenský sněm 
prohlásil samostatnost Slovenska – 14 března 1939, V téže chvíli vstupuje německé vojsko na 
půdu Čech a Moravy a obsazuje je. Rozhodnutím Vůdce a říšského kancléře A. Hitlera zřízen 
Protektorát Čechy a Morava. Protektor šlechtic Neurath převzal svůj úřad 5. dubna 1939. Tak 
začíná nová éra dějin našeho těžce zkoušeného národa. 

 

Opis z obecní kroniky           -jv- 

 

Tradiční silvestrovský pochod z Věstoňovic k Velkému Javoru měl tentokrát méně účastníků.  
Ale špekáčky se povedly, něco na zahřátí se taky našlo, takže jako obvykle příjemná procházka. 
Letos se doufám opět sejdeme v 9:30 na návsi.  
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Kronika obce XIII 

Rok 1936 

     Dne 17. června přijel Dr. Eduard Beneš na své cestě Moravou i do Třebíče, kdež ohromnými 
zástupy lidu všech stavů a školní mládeže z celého okresu Třebíčského byl nadšeně a radostně 
pozdraven a slavnostně na náměstí před radnicí zástupci úřadů a okresu uvítán. Po prohlídce 
památné baziliky sv. Prokopa v Třebíči – zámku nastoupil cestu zpáteční do Brna. Prezidenta 
provázela i jeho choť. 

Rok 1937 

     V měsíci září letošního roku prožíval čsl. národ nejsmutnější dny od svého osvobození. 
Onemocněl stařičký president Osvoboditel T. G. Masaryk. 

     S dychtivostí a obavami v srdci téměř hltal každý stručné zprávy za novin nebo z rádia o 
zdravotním stavu presidentově. Ale zprávy tyto neuspokojovaly. Prchal život ze srdce, které 
bylo všem tak drahé. A 14. září ráno smutné fanfáry a ještě smutnější hlas v rádiu sdělovaly 
světu, že toho dne brzo ráno tiše skonal v lánském zámku president Osvoboditel T. G. Masaryk. 
Za týden 21. září 1937 konaly se v Praze pohřební oslavy drahého za veliké účasti úřadů, 
legionářů, korporací, a občanstva i z dalekých krajin naší republiky. Tělesné ostatky byly ještě 
téhož dne převezeny do Lán, kde byly uloženy na místním hřbitově vedle choti Charlotty. „Tělo 
zemřelo, ale dílo a duch stále žijí mezi námi.“  

     Na podzim t. r. byla v naší obci zřízena elektrizace. Ponejprv se rozzářily žárovky v naší obci 
na štědrý den 1937. 

Rok 1938 

     V letošním roce 1938 – roce jubilejním – kdy byly konány přípravy, aby bylo důstojně 
oslaveno 20leté trvání Československé republiky, dolehly na naši vlast těžké rány. 

     Činností národních menšin u nás žijících hlavně německé – vystupňovaly se požadavky jejich 
do té míry, že otázka našich menšin se stává otázkou mezinárodní. Pod hrozbou sousedů, kdy 
mír visí takřka na vlásku, pracují velmoci, aby zachránily Evropu od válečného požáru. 

     Nic nepomohla mobilizace vyhlášená u nás 23. září, ani rychlý a odhodlaný nástup našeho 
vojska na obranu ohrožené vlasti. Došlo ke schůzce čtyř velmocí v Mnichově 30. září a tam bez 
nás a o nás tak krutě rozhodnuto. Zradou svých spojenců jsme zůstali sami uprostřed mnoha 
nepřátel a nutno se podrobit.  

     podobným způsobem rozhodnuto 2. listopadu ve Vídni o požadavcích Maďarska. Těmito 
rozhodnutími diktovány našemu státu požadavky tak osudné, že by horších nemohlo být ani 
pro stát vojensky poražený. Ztrácíme třetinu svého území a třetinu obyvatel, mezi nimi mnoho 
Čechů a Slováků. 

7 
 

osobě do Svídnic, okres Rychnov nad Kněžnou. Při tomto výjezdu jsme plně zužitkovali nový 
dopravní automobil, který nám dělal zázemí. A druhý, asi nejpodstatnější událost letošního 
roku. 
V neděli 14.října  v 15:08 byl vyhlášen poplach jednotce na požár lesa směr Hroznatín. Už v 
15:13 vyjížděla od zbrojnice jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou v počtu sedmi 
členů. Na určené místo jsme dojeli jako první a rozvinuli vedení.  Zásah nebyl jednoduchý, 
probíhal v dýchací technice, v náročném terénu. Sami víte, jaký je současný stav lesů. Poprvé 
jsem viděl, hořet i v korunách a padat 20cm stromy v průměru, které byly přehořené. Člověk 
musel dávat pozor na každé prasknutí. Návrat posledních členů jednotky z události byl pak až v 
pondělí odpoledne. Při této události bohužel, nastala závada na motoru cisterny. Po 
zhodnocení stavu jsme se rozhodli již cisternu neopravovat. Píše se mi to nyní lehčeji, protože 
nám byla bezplatně převedena cisterna stejného typu z Rokytnice nad Rokytnou, avšak už po 
určité modernizaci. Nyní probíhají úpravy pro naše potřeby, tak abychom zařadili cisternu s 
novým rokem do výjezdu. 
 

Závěrem bych Vám chtěl popřát za hasiče z Benetic a Věstoňovic krásné Vánoce a šťastný nový 
rok! A když budete potřebovat, jsme zde pro Vás! 
     

      Jan Vostal 

 

 

Na začátku je voda….. 

     V posledních létech jsem do Benediktina napsal něco ze svých cyklotoulek. Nějaký zážitek 
z výpravy za krásami naší země. Letos žádné cyklotoulání vlastně ani nebylo. Ani na Drtiči jsem 
nebyl. Kromě jednoho týdne v Hanušovické vrchovině, kde jsem si mimo jiného vyšlápl i do 
nedalekých Jeseníků k přečerpávací nádrži Dlouhé stráně. Jednomu ze sedmi divů Česka. A taky 
na Dolní Moravu k chatě Slaměnka – projít se po Stezce v oblacích. Poslední den pobytu 
v Štědrákově Lhotě jsem dojel ještě do Vysokých Žibřidovic. Po druhé světové válce, po odsunu 
Němců, zůstala tato obec prázdná a tak na uvolněná zemědělská hospodářství přišli lidé 
z Třebíčska a také z Benetic. Bylo ale dopoledne a všichni v práci. Jen u jednoho domku jsem 
zastihl starší paní pracovat na zahradě. Její rodiče pocházeli z Horního Smrčného. 

     Letos na kolo nějak nebyl čas. Nejspíš jsem najezdil víc kilometrů traktorem do lesa než na 
kole po krásách Vysočiny. Hmm krásách… Jak si v textu povzdechnout. Vysočina měla 
vždycky nádherné lesy. No a teď je pohled na ty stejné lesy smutný, žalostný. Prohlubující se 
sucho a s tím přímo související katastrofální přemnožení kůrovce. Tato smrtící kombinace nás 
připravila o smrkové porosty, kterých jsme tu měli bohužel většinu. Odumírají i jiné druhy 
stromů i borovice. Lesy mizí po hektarech, zůstávají jen pařezy. Kde smrky stojí a jsou ještě 
zelené, už teď je jasné, že to není na dlouho. Co bude dál? Bude trochu pršet? Odklidíme 
následky kalamity a zasadíme nové stromy? Obnovíme lesy? Už ne jenom smrkové. Pomůže, 
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když budeme sázet stromy, co koření hlouběji a více listnáčů. Nebude díky zničeným lesům 
ještě větší sucho a poroste tady vůbec něco? Otazníků je mnoho. Situace by nebyla tak složitá, 
znát na všechny otázky i odpověď. 

     Občas se setkám s názorem, že naši předkové nebyli příliš chytří, když vysazovali smrkové 
monokultury, a že se to dalo vlastně čekat. Slušně řečeno. No ano, v dnešní době se to jako 
chyba jeví. Dříve ale nebyla dlouhodobá nouze o vodu a nikde jsem nenašel údaj, který by říkal, 
že teploty v létě dosahovali tak vysokých hodnot jako v současnosti. Ty dvě hodnoty mají 
přímou souvislost. Smrkům se tu dařilo, tak proč je nesázet. Naši tátové konali v nejlepší víře 
svým potomkům zanechat nějakou hodnotu. Nikdo nemohl ani tušit, co přijde. A byla tohle ta 
chyba? Není to náhodou obráceně? Nezpůsobuje člověk svojí činností změny v klimatu, stále 
větší sucho a lesy na to doplatily? Co tady zůstane po nás? Jakou hodnotu my necháme svým 
potomkům? Nedávno mi jeden z kolegů v práci řekl – „Za to můžou komunisti“    Ještě, že 
máme usměvavé smajlíky. Smrky se masivně vysazovali už od poloviny devatenáctého století – 
ještě za císaře pána. A proč zrovna smrk? Citace z jednoho článku. „Smrk byl v Česku i celé 
střední Evropě jednou ze základních surovin umožňujících ekonomický rozvoj. Beze stromů, 
které poskytují kvalitní, rychle rostoucí, a přitom cenově dostupné dřevo, by se neobešlo 
stavebnictví, výroba papíru, sklářství ani mnoho dalších průmyslových oborů. Žádná jiná 
dřevina je nemůže v našich podmínkách plnohodnotně nahradit. Proto také dnes smrkové lesy 
v Česku pokrývají přes polovinu lesní půdy.“  Podíl vysazovaného smrku se v posledních 
desetiletích snižuje. A kůrovec? Kůrovec tady byl vždycky. Zdravý smrkový porost v dobré 
kondici a s dostatkem vláhy se mu dokázal ubránit. Zasmolil ho. Současné, suchem oslabené 
porosty jsou bezbranné a staly se v podstatě líhněmi těchto škůdců. 

     Začátkem září se v třebíčském Fóru konala beseda. V zájmu lesa se to jmenovalo. Dvě 
hodiny zajímavého povídání. Přednášeli ing. Jiří Groda – vedoucí odboru lesního hospodářství a 
ochrany přírody Lesy ČR s. p. a ing. František Musil – lesní správce Lesy ČR s. p. Častým 
příkladem byla obdobná situace na Opavsku před třiceti léty. Tam šli cestou výsadby smíšených 
lesů a dnes už mají vzrostlé porosty. Jedním dechem ale dodali, že kalamita tam tehdy 
nepostupovala tak rychle jak v současnosti na Vysočině. A v té době ještě také normálně 
zapršelo. Nově zakládané lesy tak měly relativně dobré podmínky k růstu. Na dotazy typu „Jaké 
stromy tedy máme sázet?“ Zazněla neurčitá odpověď; „Povězte mi, jaké bude v příštích deseti 
létech počasí a já vám to řeknu.“ Neberte tuto informaci nijak špatně, rozhodně to nechci 
shazovat. Je to jen vytržené s kontextu. Díky nejistým vodním srážkám v budoucnu je odpověď 
na tuto otázku složitá i pro odborníky. Záleží hodně na stanovišti. Obecně ale buky, duby, 
borovice, jedle jsou vhodnější stromy do takto ztížených podmínek. Nicméně, smrk stále 
zůstává stromem, který do lesa patří a na vhodných lokalitách se mu dařit bude. Potíž je v tom, 
že teď není ani dostatek sazenic, jakýchkoliv, když pomineme jejich cenu. Doporučení zaznělo 
„Využijte letošní rok semena. Nasbírejte žaludy, bukvice,…. Odhrabejte mour, či zkopejte drn 
na malých ploškách asi metr od sebe až na holou zem a do hloubky 2 cm vkládejte semena 
stromů.“ I s tím ale vyvstávají otázky. Bude v létě dost vláhy? Nesežerou semena divočáci a 
myši? Oplocenka semena před malými hlodavci neuchrání ale proti divočákům, srncům a 
zajícům účinná bude. No ale kdo oplotí ty hektary holin a za co? Otázka samoobnovy lesa. 
Stromy z náletu. Na tohle téma odpovídal mladík z publika, podle všeho v oboru lesnictví 
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Vánoční zamyšlení 2018 

       Prožíváme další adventní období v našem životě. Víme, že advent je dobou přípravy na 
vánoční svátky – oslavu narozenin Ježíše Krista. 

       Podle MUDr. Maxe Kašparů je několik druhů křesťanů.  

Někteří jsou tzv. kolečkáři. Nejdříve přijedou do kostela v kočárku, aby přijali křest, pak 
přijedou do kostela v kočáře nebo v autě na svou svatbu a nakonec přijedou v pohřebním voze, 
aby zakončili své pozemské putování.  

Jiní chodí do Božího domu tzv. pravidelně – o vánocích a o velikonocích, pokud jim do toho 
něco vážného nevleze.  

       Někteří poctiví křesťané si v adventní době odříkají mnohé příjemné věci, aby mohli více 
času věnovat Bohu v modlitbě, duchovní četbě, rozjímání a měli také více času na své blízké. I 
když někoho pohlcuje jeho zaměstnání, práce ve firmě, alespoň neděli je třeba prožívat 
s Bohem a s rodinou. 

       Co má kostel společného s vánocemi? Vánoce jsou svátky slavené hlavně doma. Co tedy  
přicházíme hledat o vánocích do kostela?  

Domov jako stabilní místo k bydlení z našeho světa mizí. Zvláště ve městech ho nahrazují 
podnájmy, sídlištní byty, ubytovny apod. Nejde však o to, jak kdo bydlí, ale o celý životní styl, 
který pramálo přeje stálosti a trvalosti. Jedna známá kapela zpívá: „ Svět je hodinový hotel a 
můj pokoj je studený a prázdný.“ Mnozí lidé o svůj domov z různých důvodů přišli. 

       Bůh žije ve společenství lásky Nejsvětější Trojice a chce, abychom svoji víru žili také ve 
společenství lásky (caritas) a ne samostatně.  

       Pokud jsme o vánocích přišli do kostela, můžeme tam vidět betlémskou stáj s jesličkami, 
pastýře a svatou rodinu. V kostele se scházíme jako jedna velká farní rodina. Jsou zde všechny 
věkové kategorie od batolat, školáků, studentů, rodičů až po prababičky a pradědečky. Dnes, 
kdy jsou mnozí mladí zvyklí bydlet „ve svém“, všechny tyto kategorie lidí potkáme pravidelně 
pospolu už jen v kostele. To je něco ohromného. A tomu všemu lidu tam „šéfuje“ Bůh, kterému 
můžeme říkat Otče (tatínku) a který nám dal svého Syna a Ducha svatého. 

Bůh ve třech osobách je tvůrcem a dárcem domova. 
       Každé zlo, závist, nenávist a každá špatnost představuje vyhnanství.  
Je-li tedy zlo vyhnáním, pak dobro je cestou zpět k domovu.  
       Domov každého z nás, byť sebeútulnější, je jen slabým odleskem domova nebeského. Ti, 
kdo stavěli dům vlastníma rukama nebo se obětavě starají o chod domácnosti, jistě potvrdí, že 
domov není samozřejmostí. Domov je jako cíl společného, dlouhodobého úsilí. Je jeden způsob 
jak jej uskutečnit ve Vašich domovech i v kostele – konat dobro a myslet na druhé. 
       Ať je Bůh mezi námi! 

     Požehnané vánoce a lásku ve Vašich domovech přeje   P. Milan Těžký – farář 
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Milí rodiče, naši příznivci a občané Benetic, 

rok se s rokem sešel a já bych vás opět ráda seznámila s aktualitami ze školy. 

 V září do benetické školy nastoupili 4 prvňáčci, a tak i v tomto roce máme celkem 21 
žáků. Jistě si pamatujete na časy hubené (pouhých 11 dětí), kdy škola bojovala o přežití a jen 
díky prozíravosti zastupitelstva a občanů byla tato obtížná léta překlenuta. Náš školní 
vzdělávací program nese název „Rodinná škola“ a doufám, že se nám jej daří naplňovat 
v pravém smyslu slova. Máme osobní vztah ke každému z dětí, svěřují se nám se svými 
radostmi i starostmi, s rodiči je také výborná spolupráce, jsme v úzkém kontaktu, a pokud se 
někde objeví problém, řešíme jej snad otevřeně a bez otálení. Velmi si vážím naší vzájemné 
důvěry a spolupráce. Ve škole již druhým rokem úspěšně pracuje zemědělský kroužek, kdy se 
děti zúčastňují vzdělávacích programů zaměřených na tolik potřebnou ekologii a regionální 
hospodářství. Také je zde i nadále vyučováno náboženství. Pravidelně se zúčastňujeme jarní 
plavecké výuky, absolvujeme nácvik teoretických i praktických dovedností na dopravním hřišti, 
navštěvujeme divadelní představení, jezdíme na exkurze, do výuky zařazujeme projekty napříč 
předměty, aktivně se zapojujeme do Recyklohraní a dosahujeme – i díky vašim přípěvkům 
v podobě elektroodpadu – prvních příček v hodnocení. Je opravdu radost spolupracovat s obcí, 
kde jsou lidé vnímaví a laskaví.  

       Nadchází předvánoční čas, všude zní koledy a děti jsou nedočkavé, až se usadí ke 
stromečku a začnou rozbalovat dárky. Přesto cítím z rozhovorů s nimi, že znají pravé lidské 
hodnoty. Z toho mám vždy velkou radost. Je to vaše zásluha – rodičů, co se upřímně zajímají o 
potřeby svých dětí, prarodičů, kteří je vozí po vyučování domů, vaří a nejrůzněji vypomáhají. A 
také mě těší, že žáčci o přestávkách netráví čas na tabletech a mobilech. Povídají si, hrají si, 
někteří čtou svoji oblíbenou knížku, pošťuchují se, občas i pohádají. To vše je ale učí sociálním 
interakcím, které budou potřebovat – ať mezi kamarády, v pozdějším zaměstnání nebo i 
v partnerských vztazích. Vím, že s postupem času se k tomuto světu nevyhnutelně přiblíží, ale 
budou již zralejší a vyspělejší pro osobní rozhodnutí, co je pro ně důležité a jak chtějí trávit svůj 
čas. 

Ráda bych vám na závěr popřála nádherné vánoční svátky, možnost odpočinout si od 
celoročního spěchu, radost ze setkání s nejbližšími a v novém roce pevné zdraví a štěstí.  

 

      Miroslava Straková  
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vysokoškolsky vzdělaný, v krátkosti asi takto. „Máme příliš mnoho zvěře. Na podzim na jedné z 
mýtin odhadl asi 200 různých stromků vyrostlých ze semínek. Na jaře tam nebylo nic. Postarali 
se o ně srny a zajíci.“ A i tady jsme odkázáni na dostatek vláhy. A i kdyby napršelo dostatečně, 
bez plotu to nemá cenu. 

     Nedostatek vody. To je téma na knihu. Je s tím spojená celá řada příčin. Snížená porozita 
zemědělské půdy. Napršená voda se nevsakuje. Rychle odteče po povrchu. Těžkými stroji, 
vlivem nevhodných osevních postupů a chemizací, utužená země. Z půdy je dnes už jen držák 
na rostliny. Živiny dodáváme pomocí průmyslových hnojiv (řepka, kukuřice).  Stále zvyšující se 
podíl zpevněných, betonových a vyasfaltovaných ploch. Tam se dešťová voda nemá šanci 
vsáknout a míří přímo do kanalizace. Stejné je to i u staveb. Vsakovací zóny jsou pořád spíš 
výjimkou než pravidlem. V dobách kdy bylo vody dost, narovnávaly se a zatrubňovaly celé 
potoky, kladly se kilometry drenážek s cílem napršenou vodu rychle odvést. Stopadesát roků 
děláme všechno pro to, aby voda z kraje rychle odtekla. A povedlo se nám to. Ano, vody bylo 
dost. Mnohem víc pršelo. Člověk si neuvědomoval, co svojí činností může způsobit. Prakticky 
jsme zrušili malý vodní cyklus. Opět si dovolím citovat. „Malý vodní cyklus je uzavřený 
koloběh, při kterém voda vypařená z pevniny spadne v podobě srážek na tu samou pevninu 
(podobně funguje i nad mořem). Navzdory svému názvu má malý vodní cyklus na svědomí 
většinu srážek dopadajících na pevninu. Pokud dochází k zvyšování odtoku z území, ubývá 
množství vody, která se vypaří a vrací se do malého vodního cyklu. Tím následně ubývají 
celkové srážky a narušuje se tepelný i vodní režim krajiny.“ S tak masivním úbytkem lesů se 
situace ještě zhorší. Les dokáže vodu spolehlivě v krajině zadržet a ochlazuje vzduch. Teď 
bychom měli postupovat obráceně. Dělat všechno pro to abychom vodu v krajině zadrželi, 
zpomalili její odtok - celoplošně. V tom nám ale nepomůže výstavba nových přehrad. Podívejte 
se na ty současné. Vysychají. V ČR je 165 přehrad a drtivá většina z nich má problém 
s nedostatkem vody a některé jsou přímo vyschlé. A co by tedy mohlo pomoci? V tomhle 
ohledu určitě vhodnější plánování v zemědělství. Deaktivace meliorací. Zpomalení potoků. 
Budování malých tůní a rybníků. A samozřejmě, výsadba nových lesů. Měli bychom vzít 
v potaz i to, že nové lesy nemusejí být jenom na původních místech. Ve vybraných lokalitách 
můžeme zakládat nové lesy tam, kde voda je – zatím. Určitě se také dá vytáhnout spousta svodů 
od okapů z kanalizace a namířit je na zahradu nebo zatravněnou plochu před domem. Bude se 
hodit každý nápad, jehož výsledkem bude zpomalení odtoku nebo vsáknutí vody do země. Už 
dávno nastala doba, kdy se cení každý litr, co neodteče do kanálu. Možná se mi někdo zasměje. 
Mám už nějaký ten rok u vany kbelík, do kterého odpouštím vodu, než začne téct teplá a tu pak 
nosím na zahradu. Myslím, že nepřeháním tvrzením, že jsme o vodu už přišli, i když nám zatím 
ještě z kohoutků teče. Je to jen otázka času. Pokud s tím něco nezačneme dělat - hned. Nechci 
poučovat a hrát si na odborníka. Ne, tohle je jen laický pohled člověka, kterému je ze zničených 
lesů hodně smutno. Na závěr těchhle úvah si vypůjčím větu jednoho diskutéra z netu. 

„Je spousta drobností, které může každý z nás udělat pro zlepšení situace i bez centrálního 
plánování záchrany planety…“ 
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Přestože text výše není zrovna přehnaně optimistický, přeji vám všem krásné, klidné a sváteční 
prožití Vánoc a veselého Silvestra. Do nadcházejícího roku 2019 přeji hodně zdraví, štěstí, elánu 
i sil k zvládání všeho co život přináší. A ač mnohým to může znít divně, nám všem přeji v létech 
příštích dostatek deštivých dnů s dostatkem tolik potřebné vláhy. Dny slunečné a horké, budou 
určitě.  Stálý úsměv na tváři, přeje Jirka Vlach 
 

 

Knihovnické okénko 
 
Vážení a milí,  
vítám Vás opět po roce v knihovnickém okénku! 
Připomenu pouze, že Obecní knihovna Benetice sídlí ve stejné budově jako místní obecní úřad  
a že máme otevřeno každý sudý čtvrtek od 18:30 do 19:30 hodin. 
Že se na čteníchtivé návštěvníky těšíme, to připomínat nemusím. 
 
A zde nabídka několika titulů, které lze v naší knihovně vypůjčit, jako ochutnávka: 
Jane Austenová: Mladší sestra – trojsvazkový román, který po smrti známé autorky dokončila 
její  neteř 
Rebecca Baugnietová: Pizzy, chleby a placky – na 100 variant oblíbených kousků z kuchyní 
celého světa 
Slavo Kalný: Americkí prezidenti – životopisy nejvýznamnějších prezidentů USA - ve 
slovenštině 
 
 

Krásné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví v novém roce  

přejí  
Olga a Lucie 

knihovnice  
 

 

„Tradiční“ článek SDH Benetice 

  Vážení bratři  a sestry, vážení Beneťáci. Chtěl bych zhodnotit uplynulý rok 2018 po hasičské 
stránce a budu víc používat slovo „tradiční“, protože toto slovo pro mně znamená opakující se , 
a když se něco opakuje tak to znamená, že se to rok před tím povedlo a tudíž to má smysl dělat 
znovu.  

  Ale už si pojďme povědět něco o  uplynulých akcích. Hasičská sezóna nám „tradičně“ začíná 
25.12. a to Štěpánskou zábavou, která se nám slušně vydařila a bez nějakých komplikací nám 
přinesla slušný výdělek, který je pro nás stěžejní. Po úklidu KD jsme již vyhlíželi „tradiční“ ples 
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byli předminulý týden. Richard je neskutečný potápěč, má za sebou cca 500 ponorů se žraloky, 
několik vydaných knih a spolupracuje s organizací CITES, což je organizace pro ochranu 
ohrožených zvířat. Žije půl roku v Africe a půl roku u nás. Chová na záchranné stanici mimo jiné 
několik lvů a třeba i hrocha. Je to nejen úžasný vypravěč, ale hlavně člověk, který má v sobě 
něco, co zvířata cítí a respektují ho, protože jinak není možné, aby všechna ta setkání přežil. 
Bohužel jeho vyprávění nebylo jen veselé, hlavně data a grafy z CITES byly opravdu alarmující. 
Podle oficiálních statistik z naší planety do 10-ti let zmizí volně žijící nosorožci, do 12-ti let volně 
žijící lvi a do 15-ti žirafy a sloni. 

  Sloni totiž ničí úrodu a proto je střílí nejen pytláci, ale i domorodci. Ti např. otráveným masem 
likvidují i lvy, kteří jsou zavřeni  v rezervacích, protože mají strach, že kdyby utekli, tak jim 
sežerou ovce. Je to boj s větrnými mlýny! 

    Z jeho vyprávění bylo jasné, že nejen v Evropě, ale už ani v Africe není pro zvířata místo. 
Člověk určuje co a kde bude žít, anebo růst. Vymýšlíme to co má příroda vymyšlené už miliony 
let. Nakonec nám bohužel možná zbude jenom poušť, po které se budou válet plastové lahve. 

   Letos v Egyptě jsem zažil také jedno úžasné setkání. Plaval proti mně delfín, který na prsní 
ploutev nabral plastový sáček, kterých je mimochodem v moři opravdu obrovské množství, a 
jak se tak přibližoval, měl jsem pocit jako bych viděl v jeho očích takový vyčítavý výraz. Jako by 
mi říkal: „ Proč nám to sem házíte!“ On si asi chtěl jenom hrát, ale mně byla opravdu hanba.  

  Svět pod vodou je neskutečný a skýtá nejedno překvapení, protože nikdy nevíte co k vám 
připlave. Může to být hejno malinkých rybek, nebo třeba žralok velrybí. 

   Děkuji za vaši pozornost a příště se budu věnovat třeba nějaké konkrétní „expedici“ 

       Vlasta V.  

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Nohejbalový turnaj 

Letošní 18. ročník „O pohár Obce Benetice“ se opět hrál systémem losování hráčů do týmů. 
Štěstěna nám přála a znovu se podařilo nalosovat 5 vyrovnaných družstev.  
Na pátém místě se umístilo družstvo ve složení Petr Vaněk, Michal Vaněk a Milan Cejpek. 
V zápase o třetí místo zvítězili Petr Mikuláš, Radek Novotný a Jan Šoukal nad týmem  
ve složení Aleš Novotný, Zdeněk Doležal a Jakub Vostal.  Druhé místo obsadili Radek 
 Novotný (Tř.), Michal Valík a Ladislav Mikuláš, kteří podlehli triu: Karel Houzar, Martin Starý 
 a  Zdeněk Krejčí. 
Organizátoři děkují za podporu obcím Benetic a Horních Vilémovic a paní Koukalové  
za výborné občerstvení.                                                                                                      
                                                                                                         »RN« 
 

Cestou necestou 

Chtěl bych se s vámi podělit o pár zážitků a setkání. 

   Nevím jestli je to všem známo, ale občas se zanořím pod vodní hladinu ať už u nás, což jsou 
lomy a přehrady, tak i v zahraničí. Ať jsou to vody Středozemního či Rudého moře, nebo 
průzračné řeky v Bosně a Hercegovině. Všude jsem zažil úžasná setkání s obyvateli podvodní 
říše a hlavně s lidmi, kterým uhranul podvodní svět. 

  Ať už při volném potápění – freedivingu, kdy na jeden nádech si hrajete ve vodě s delfínem, 
který si snad myslí, že si tam s ním pod vodou budete hrát 10 min, a když se člověk musí  po 
min. nadechnout, tak to vypadá že nad vámi kroutí hlavou. Anebo při potápění s přístrojem kde 
je pocit stavu beztíže silně nakažlivý. 

   Všude jsem potkal zajímavé lidi, o kterých bych se chtěl zmínit. 

  Pro mě byl asi nejdůležitějším člověkem, který mně vzal poprvé s přístrojem pod vodu Petr 
Mícek. Bylo to v Chorvatsku, a je to víc jak 20 let. Další kdo v tomto sehrál velkou roli byl Petr 
Lukášek, mnozí ho jistě znáte, protože před pár lety bydlel ve Svatoslavi a je to instruktor 
potápění, u kterého jsem absolvoval první krůčky v kurzu potápění. Ještě bych asi měl zmínit 
moje freedivingové instruktory Davida Čaniho a Martina Cheníčka, který trénoval třeba Dana 
Landu, ale i např. katarského prince. 

    Všude jsem na svých cestách od těchto lidí slýchal úžasné příběhy a zažil nejedno 
dobrodružství.  

  Poslední dvě jména, která chci zmínit je Radek Kunc, se kterým jsme projeli kus světa od 
Azorských ostrovů, kde jsme pozorovali vorvaně a žraloky, až po Rudé moře, kde koukáte do 
překrásných korálových zahrad plných ryb. Radek dělá každoroční besedy o potápění se 
známými potápěči jako je např. Steve Loveček Lichtag a Richard Jaroněk, na jehož besedě jsme 
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se skupinou Evis! Šenk, který jsme už minule přemístili na tuto akci z pekla nahoru se osvědčil, 
a tak i v letošním roce jsme tak učinili a máme k sobě všichni blíž a hlavně nemusíme vytápět 
celý kulturák.  

  Dále jsme uspořádali naučně poznávací zájezd do pivovaru Bernard v Humpolci spojený 
s návštěvou Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Do Humpolce jsme se pak ještě jednou 
vrátili, když jsme vyslali delegaci sboru na oslavy 145 let založení Sboru hasičů v Humpolci. 
Bratrům hasičům jsme předali malý dárek a popřáli do další činnosti hodně zdaru.  

  Pro změnu „sportovní“ akcí bylo okrskové cvičení. Úžasná akce, kterou nám ani bouřka 
nepokazila, a jak děti tak i dospělí si ji náležitě užili ! 

  Naše Jednotka obce se také zúčastnila oslav a to 120 let od založení sboru v sousedních 
Horních Vilémovicích kde předvedli techniku a svoji připravenost. 

   Další kulturní akcí byla „tradiční“ pouťová grilovačka kde k tanci a poslechu zahrála kapela 
VOKKNO. Toto sousedské posezení je příjemná akce, u které si odpočinou hosté tak i 
pořadatelé a myslím si, že je každému jasné, že bez kvalitní reklamy (vyvolávání) se žádný 
stánkový prodej neobejde!!! 

  Čas rychle utekl a přišla další „tradiční“ akce, kterou bylo ukončení prázdnin. Bohužel dle 
předpovědi mělo, a pak i začalo, pršet, kvůli čemuž jsme byli nuceni zrušit skákací hrad  pro 
děti, ale i tak to bylo příjemné posezení a kluci z VOKKNA přispěli k dobré atmosféře. 

  Tentokráte ne“tradiční“ akcí byl den otevřených dveří v požární zbrojnici, kterou jsme 
opravovali v akci Z.P. ( za pivo) celé léto. Myslím, že se to opravdu povedlo a všem kdo se na 
tom podíleli, nebo se přišli ten den podívat jsme mohli nabídnout cigáru a pivo.  

   No a po rozštípání dřeva, abychom měli čím topit v naší hospůdce, už následovala „tradiční“ 
výroční schůze, na které mimo jiné vždy naplánujeme akce na příští rok. Tu letošní výroční 
schůzi jsme bohužel začínali smutně a to minutou ticha, sice za nikoho z našeho sboru, ale 
18.září náhle zemřel ve věku 67 let bratr Karel Rychtr, starosta Hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
Dobrovolné hasiče vedl 18 let. 

    Poslední akcí byla návštěva na „tradiční“ výroční schůzi v Horních Vilémovicích. Ta se nesla 
v duchu oslav 120 let založení sboru a tak tam panovala vskutku slavnostní atmosféra. 

     Závěrem bych Vám chtěl všem popřát hlavně hodně zdraví, členům poděkovat za práci a ať 
se Vám v roce 2019 splní Vaše přání a předsevzetí. 

       Vlastimil Vostal  
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Věstoňovický běh okolo Javora 

     V září proběhl již 3. ročník běhu okolo Javora. V den závodu, nám na rozdíl od předešlých 
ročníků, konečně přálo počasí.  
    Hlavní trasa cca 3,5km vedla stejně jako předešlé roky přes Jelení hlavu, kolem Velkého 
Javora, zpět na věstoňovskou náves. Letošního závodu se zúčastnilo 16 běžců, všech věkových 
kategorií. Čas nejrychlejšího účastníka byl 16 min. a 22 sec. Na závod se velmi těšili také 
nejmladší závodníci, kteří poctivě a pravidelně trénovali. Letošní trať kolem Věstoňovic, běželo 
11 dětí. Pět nejmladších si zazávodilo kolem rybníka na návsi. Senioři, kteří v minulém ročníku 
obešli celou trať, si letos pro změnu, prošli trať kolem Věstoňovic. Do cíle doběhli (došli) všichni 
v pořádku, možná unavení, ale určitě spokojeni s tím, že zkusili zabojovat a překonat sami sebe. 
 
    Na závěr nechybělo tradiční hodnocení s vyhlášením výsledků, předáním perníkových medailí 
všem účastníkům a velmi příjemná volná zábava s občerstvením. Velký dík patří všem, kdo se 
podílel na přípravě a vyznačení tratí a také zázemí pro všechny účastníky i přihlížející. Možná i 
díky perfektní přípravě a nadšení organizátorů, stoupl počet účastníků letošního závodu. 
Věříme, že se příští rok bude počet závodníků i fanoušků nadále zvyšovat. Touto cestou, bych 
ráda pozvala všechny běžce i neběžce, k účasti na dalším ročníku. 
,,Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“  
 
     Všem přeji krásné a pohodové prožití svátků vánočních se svými nejbližšími. Celý příští rok 
hlavně hodně zdraví, spokojenosti a mnoho radosti. 
                                                                                                                                                          
 Eva Mikulášová 
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Petrův Zdar 2018 
Hned na úvod bych zmínil že se podařila sehnat násada do čerstvě opraveného rybníčku  
ve Věstonovicich.   Zhruba 110kg kapra okolo 50cm byli dovezeni ze sádek Fila Bransouze. 
Přes nějaké počáteční ztráty se evidentně rybám daří a kontrolní odchyt se považuje za velmi 
pozitivní. 
V Beneticích se jak už každoročně zahájila sezona prodejem lístků na místní nádrži a čas běžel 
tak rychle že konání rybářských závodů na sebe nenechalo dlouho čekat. 
Třetí ročník a doufám že ne poslední se opět vydařil, mrzí nás že se akce kryla s jinou akcí a to 
během kolem Javoru, ale léto není nafukovací, tudíž každý si muže svobodně a dobrovolně 
rozmyslet kam vyrazí. 
Závodů se zúčastnilo 8 závodníků. Zmíním první čtyři co dosáhli bodového hodnocení. 
Zbylí čtyři o pořadí rozhodli losem. 
1. a hodně zasloužené místo obsadil královským součtem 261cm Marek Houzar 
2. místo s 125cm    obsadil Zdeněk Krejčí ml. 
3.místo s 66 cm   obsadil Michal Valík 
4. místo s 38 cm obsadila Veronika Valíková 
 
Poděkování patří všem kdo se jakkoliv podíleli na chodu celého závodu, a doufám že se bude 
dařit ho uskutečnit i v nadcházejících letech. 
Do nového roku vám přeji hodně zdraví a nejen Petrův Zdar.                                                -TN- 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


