
 
 

 

 

Zápis do kroniky za rok 2007 
 

V prvních minutách roku 2007 pokračovaly oslavy jeho příchodu v Kulturním domě a živelný 

ohňostroj lehce poranil našeho starostu Jiřího Vlacha. V obci proběhla tradiční „Tříkrálová sbírka pro 

Charitu“. Zima je nejteplejší za posledních 50 let a není zvláštností, že denní i noční teploty jsou nad 

nulou. Denní teploty se někdy šplhaly až k +10°C. Sníh napadal výjimečně a po několika dnech zase 

zmizel. Zato bylo velice větrno. Ze čtvrtka 18. na pátek 19.ledna se nad celou Českou republikou 

přehnala vichřice a po americkém vzoru dostala pojmenování – orkán Kyril. Na Sněžce naměřili 

rychlost větru 216 km za hodinu. Podle odhadů prý v lesích celé republiky způsobil na 10 milionů 

kubických metrů polomů. Na Beneticku naštěstí nebyly škody vysoké. Necelý týden nato – 24.ledna 

napadlo během jediného dne kolem 30 cm sněhu a teploty klesly k–10°C. Za další 2 týdny nebylo po 

sněhu ani památky.  

 

Naši hasiči uspořádali 3. února v Kulturním domě svůj ples. Vadou na kráse této akce byla porucha 

topení. Je vidět, že čas prospívá pouze vínu a vše ostatní se stárnutím opotřebovává. Šikovnost a 

pracovitost našich hasičů však jistě dokáže překonat i tento technický problém. Pro nedostatek sněhu 

se letos nekonal „Sjezd benetického žlebu“. 

 

V sobotu 17. února zavítal do Benetic ochotnický „Divadelní soubor Sokola Okříšky“ a v Kulturním 

domě uvedl romantickou komedii se zpěvy „Děvče z přístavu“. Vstupné činilo 40,- Kč. V neděli 18. 

února prošel vsí masopustní průvod masek, který letos organizovali hasiči z Horních Vilémovic. Dne 

21. února byl pokácen starý jasan u Pacalů (č.24). Nebyla to práce jednoduchá, protože v kmeni i 

výškou to byl strom mocný. 

 

Rozmary počasí roku 2007 pokračovaly 3. března, kdy nás po ránu probudilo bouřkové hřmění a poté 

padal sníh s deštěm. První jarní dny jaro příliš nepřipomínaly – napadal poslední sníh a do něj pršelo. 

V takových podmínkách se jela automobilová soutěž „Rally Vysočina 2007“, která se dotkla i naší 

obce, přes niž se jela jedna její část. Snad více než 100 aut zaplnilo 24.března kdejaké odstavné místo 

v obci a jejich posádky s napětím sledovaly průběh akce. 

 

Letošní Velikonoce připadly na 8. a 9. dubna a příjemně nás překvapili žáci naší školy, kteří spolu se 

svými učitelkami vyzdobili park u autobusové zastávky pěknými velikonočními ozdobami. Až na 

konec dubna – 29. – připadla letošní pouť, a tentokrát ji zpestřily pravé pouťové atrakce jako kolotoč, 

houpačky a střelnice. V závěru dubna zahájil p. Přinosil demolici domu č. 25, aby místo něj vystavěl 

dům zcela nový. Do konce roku stihnul jeho hrubou stavbu a celou novou střechu. Místní bytová 

výstavba je pouze individuální. Staví bratři Zdeněk Krejčí a Pavel Krejčí (č.26) a svůj dům č.6 opravil 

Michal Valík. Pokračuje adaptace pletárny Rotex rodiny Krejčových. V katastru „Na Křibách“ (mezi 

Beneticemi a Svatoslaví) buduje p. Marek Krejčí rybník. Ve Věstoňovicích uspořádali 

„Čarodejnice“ a byla to akce zejména pro děti, kde však nepřišli zkrátka ani dospělí. Po hrách pro 

děti (kde nechybělo ani hledání pokladu) společně poseděli u velkého ohně, na němž upálili 

čarodejnici.  

 

V květnu vládlo teplé počasí, obvyklé až na červen. Dvě neděle po sobě vystupovaly naše děti 

v Horních Vilémovicích. Poprvé účinkoval pěvecký kroužek (pod vedením Jiřího Němce) dne 6. 



 

května při koncertu gospelové hudby v místním kostele. Druhé vystoupení se konalo dne 13. května 

u příležitosti Dne matek v místní faře. I tam vystupovali naši malí zpěváčci, a navíc uvedli i několik 

scének. Obě akce měly úspěch a dobrý ohlas u veřejnosti. Koncem května bylo počasí velice vrtkavé 

a přinášelo horka, které střídaly prudké bouřky občas doprovázené kroupami. V květnu vylepšili naši 

hasiči svůj sportovní areál u koupaliště. Položili zámkovou dlažbu pod základnou stroje a zbudovali 

stánek občerstvení. 

 

Letošní 1. přijímání proběhlo dne 3. června a byly k němu přivedeny 3 děti z benetické farnosti. Byl 

učiněn marný pokus o odvodnění nově budovaného hřiště u školy vlastními silami. Po silnějším dešti 

se stále na ploše utváří „rybníček“ a tento problém se bude muset řešit prostřednictvím odborné firmy. 

Do té doby nelze plochu dál upravit a uvést do provozu. 

 

Červenec byl nadprůměrně teplý a poměrně suchý. Dne 16. července bylo v Praze naměřeno 37,3°C 

a kolem 35°C bylo i v Beneticích. Byl to čas, kdy vrcholilo bouřkové období s kroupami, které se 

tentokrát Beneticím vyhnuly. Dne 19. 7. zemřel ve věku nedožitých 81 let p. Alois Šoukal z č. 21, 

který v obci žil celý svůj život a působil jako zakládající člen hasičského spolku a jako kostelník ve 

zdejším kostele sv. Marka. Je pohřben na místním hřbitově. Dva dny nato zahynul v Rakousku p. 

Vojtěch Bláha (68 let), jenž není naším občanem, ale vlastnil v obci chalupu č. 12 (u Čapků). Zřítil 

se ze skalního srázu při túře na hoře Schneeberg v předhůří Alp. 

 

V sobotu 11. srpna se uskutečnily další „Hry bez hranic“, jejichž duší jsou naši mladí hasiči vedeni 

jejich starostou Vlastíkem Vostalem. Zájem o tyto hrátky je nebývalý a počet diváků vysoce 

převyšuje počet našich obyvatel, což svědčí o rozšíření dobrého jména akce. Snad jen pořadatelů se 

nedostává. Věřím, že se to příště zlepší, neboť by byla škoda, kdyby takové akce skončily pro 

vyčerpání hlavních strůjců. Prologem „Her“ bylo zapálení symbolického „olympijského“ ohně 

zapalovačem, protože poslednímu běžci štafety Adamovi Rozkydálkovi pochodeň při doběhu zhasla. 

Poté vztyčil starosta Jiří Vlach obecní vlajku. Následovala „spanilá jízda motocyklů všeho druhu“ a 

bylo zajímavé sledovat, jaké dobré stroje se po obci pohybují. Věk některých strojů výrazně 

překračoval věk řidičů. K vidění bylo více než 35 strojů. Potom začaly soutěže. V hlavní soutěži o 

„Řezáče 2007“ motorovou pilou prokázal převahu a umění profesionálů její vítěz – Jan Šob 

z Rudíkova, který nejenže umí pilou skvěle řezat, ale dokáže s její pomocí vytvářet např. „křesla“. 

Soutěžící mohli své dovednosti i sílu předvést při plavbě netradičních plavidel, chůzi na chůdách, 

střelbě vzduchovkou, házením udicí na cíl a přenášením břemen (2 x 33 kg). Úspěch měla i netradiční 

tombola, kterou bylo možno získat pouze skokem do rybníka a ulovením některé z cen. Bavili se 

všichni. O dostatek grilovaného masa se staral Martin Nováček, k mání bylo i pivo několika značek 

včetně Pilsner Urguell. Heslo „Chléb a hry“ bylo zcela naplněno. Navečer hrála k tanci i poslechu 

místní kapela „Čistej průstřel“. Také letos přálo „Hrám“ počasí. 

 

Týden nato – v neděli 18. srpna se odehrál na hřišti v Horních Vilémovicích již 9. ročník 

nohejbalového turnaje trojic. Pořadí vítězů bylo téměř věrnou kopií ročníku předchozího, a tak bude 

zajímavé, zda trojice Martin Starý, Alois Šoukal a Zdeněk Krejčí vyhraje i jubilejní 10. ročník této 

soutěže. 

 

Již na podzim–23. září uskutečnili naši hasiči 10. ročník soutěže „O nejrychlejší požární útok“ a 

zúčastnilo se jí 20 družstev. Vyhráli hasiči ze sousedního Čechtína v novém rekordu místní tratě – 

16,68 vteřiny. Naše družstvo dosáhlo solidního umístění a na 9. místě měli čas 18,23, který odpovídá 

situaci, kdy v družstvu nastupují noví borci Adam Rozkydálek a Radek Čech. První 3 družstva 

obdržela poháry, prvních 5 družstev i finanční odměny. Všichni účastníci dostali věcné ceny. Ve 

finále 5 nejlepších družstev o uzeného krocana zopakovali své vítězství ze základního kola hasiči 

z Čechtína. 

 



 

Na podzim vládlo až do října „babí léto“ a ještě 17. října bylo v Beneticích 18°C. Po dešti následovalo 

prudké ochlazení na +5 °C a 19. října již padal sníh s deštěm. Byla ukončena první etapa opravy 

Kulturního domu, a to vyztužení stropní konstrukce předsálí, jeho tepelné izolaci, provedení 

sádrokartonových obkladů a instalace nových svítidel, byl protažen kanál teplovzdušného vytápění. 

Celková investice této etapy činila 230 000,- Kč, z toho 119 000,- Kč bylo získáno jako dotace 

z Programu obnovy venkova. 

 

V sobotu 3. listopadu ukončili v nové zbrojnici (bývalé Mateřské škole) naši hasiči svoji sportovní 

sezónu. Neoplývala vítězstvími – bylo pouze jediné v okrskové soutěži ve Svatoslavi, ale v pěkném 

čase 18,83 s, a lze zaznamenat, že objeli celkem 21 závodů a např. v posledním závodě sezóny ve 

Širokém Dole při účasti 120 družstev obsadili 19.místo ! Družstvo nastupovalo v závěru sezóny 

v tomto složení: levý proud – Petr Vlach, pravý proud – Martin Kosielski, troják – Radek Čech, 

hadice B – Adam Rozkydálek, strojník – Karel Krejčí, savice – Michal Valík, koš – Vlastimil Vostal.  

 

Počasí v r. 2007 bylo vskutku vrtošivé. V listopadu jsme si nosili z lesů hříbky. Pak napadl sníh, bylo 

kluzko – u kostela si p. Věra Krejčová (č. 38) zlomila levou nohu, poté sníh splavila voda a přišel 

adventní čas bez sněhu. Již 1. adventní neděli se na návsi rozsvítilo nové osvětlení na vánočním 

stromu, což bylo výsledkem práce našeho starosty. V sobotu 8. prosince byla Výroční schůze SDH a 

bilance jejich činnosti stojí za zaznamenání. O sportovní činnosti již byla řeč. Naši hasiči uspořádali 

za rok 2007 hasičský ples, pouťovou, čertovskou a štěpánskou zábavu. Uspořádali „Hry bez hranic“, 

závod v požárním útoku, modernizují své sportoviště i novou zbrojnici a nesmí se zapomenout, že 

převážně jeho členové se podílí na chodu místní hospůdky. 

 

Čas adventní příliš sněhu nepřinesl. Bílou pokrývku tvoří zejména jinovatka z námrazy, která se tvoří 

v čase inverzního počasí. Vše doprovází mlha. Takové je počasí v prosinci. Přichází čas Vánoc. 

V obchodě „U Houzarů“ lze zakoupit vánoční rybu a na Štědrý den zní celé odpoledne z obecního 

rozhlasu koledy. Nastává čas klidu, míru a pohody, jenž je narušován jen nejistotou občanů z nových 

reformních kroků vlády ČR, které začnou od 1. ledna 2008 a přinesou i pro naši obec a její obyvatele 

asi více starostí než radostí. Spolu s inflací porostou také ceny, nově se zavádí regulační poplatky u 

lékařů a platby za recepty, zvýší se ceny energií i potravin, vzroste daň z nemovitosti atd.  

 

V samém závěru roku – 29. prosince docela mrzlo a na místním koupališti vytvořila omladina „zimní 

stadión“, jenž byl svědkem hokejového utkání mezi „svobodnými“ a „ženatými“ hráči. Přes 

technickou vyspělost a zkušenost starších ženatých borců zvítězilo dravé, bezstarostné mládí jasně 

9:3 a ženáči zabodovali aspoň v trestných stříleních, které skončilo smírem 2:2. 

 

Významné výročí v roce 2007 oslavili: 

 

Vostalová Helena             Benetice 33             80 let 

Vlachová Marie                Benetice 20             65 let 

Krejčí Božetěch                Benetice 38             65 let 

Petz Pavel                         Benetice 42             65 let 

Voda Josef                        Benetice 39              60 let 

 

Nejstarší občankou obce je paní Marie Přinosilová, která v červnu oslavila 93.narozeniny. 

 

Řady našich obyvatel rozšířili nově narození: 

 

Krejčová Aneta                   Benetice 8 

Voda Jan                            Věstoňovice 3 

Stará Lucie                         Benetice 53 

Krejčí Radim                       Benetice 27 



 

 

Ve školním roce 2007–2008 je v naší škole přihlášeno k docházce 20 žáků. Volný čas mohou žáci 

trávit ve 3 kroužcích: pěveckém, turistickém a rukodělném. Žáci jsou také vedeni ke sběru plastových 

lahví a obalů, papíru a léčivých rostlin. Tradicí naší školy jsou společné výlety žáků a jejich rodičů 

či přátel školy na závěr školního roku. 

 

V letošním roce probíhá v budově Obecního úřadu přestavba bývalé jídelny družstva na obecní 

knihovnu. Záměrem je, aby knihovna sloužila jako malé kulturní centrum obce, kde se budou konat 

besedy, promítání filmů nebo jiná setkání občanů. 

 

Také je nutno zmínit, že došlo ke změně majitele domu č. 1 v Beneticích. Dům zakoupil p. Hejtmánek 

z Jihlavy a prostory domu využívá k demontáži aut. Součásti starých aut třídí a podle povahy 

materiálu odváží odběratelům, kteří se zabývají jejich likvidací anebo dalším zpracováním. Jak zjistil 

osobně náš starosta při návštěvě uvedeného domu dne 21. září, k žádnému ohrožení životního 

prostředí tam nedochází.  

 
             zapsal kronikář Jan Bukovský 

   

 

 

 

 

 


