
 
 

 

 

Zápis do kroniky za rok 2008 
 

Již v první hodině roku 2008 se na pozvání starosty Jiřího Vlacha sešlo asi 45 našich občanů u 

osvětleného vánočního stromu, aby si vzájemně popřáli úspěšný průběh dalšího roku. Setkání bylo 

zpestřeno neorganizovaným ohňostrojem a organizovaným přípitkem svařeným vínem, které 

připravil sám starosta.  

 

Také letos se 6. ledna konala v naší obci „Tříkrálová sbírka“ pro Charitu. Tři králové v loňské sestavě 

zazpívali u každého dárce a za doprovodu paní Anny Houzarové a Věry Vlachové bylo v obci (spolu 

s Věstoňovicemi) vybráno 7 820,- Kč. Letošní sbírka v benetické farnosti vynesla celkem 21 734,- 

Kč, a kromě naší obce do ní přispěli v Bochovicích a Batouchovicích částkou 4 854,- Kč, Horní 

Vilémovice přispěly 2 190,- Kč a Svatoslav 6 870,- Kč.  

 

Počasí v lednu bylo velice proměnlivé a pro zimní období zvláštní. Od 10. do 12. ledna nás postihla 

silná inverze a námrazy lámaly větve stromů. 13. ledna vyskočila teplota přes den na +5 °C a vzápětí 

se opět ochladilo. 19. a 20. ledna se opět oteplilo až na +10 °C, přišel déšť a odplavil veškerý sníh. 

Nebývale teplé počasí pokračovalo i v únoru a jen výjimečně se teploty dostaly pod bod mrazu. Pro 

dokreslení zvratů v počasí pár čísel: V sobotu 16.2. bylo ráno -10 °C a týden nato bylo již +16°C. 

Sníh nebyl žádný, a tak sešlo i z plánovaného „Sjezdu benetického žlebu“. 

 

Místní hasiči uspořádali 19. ledna „Hasičský ples“ a za pozornost stojí výčet hlavních cen v tombole: 

1. cenou byla ruční motorová pila, 2. cenou digitální satelit a jako 3. cena byl akušroubovák.  

 

Okamžitě po plese hasičů byla v Kulturním domě zahájena rekonstrukce sociálního zařízení. Akce 

byla ukončena 22. února a bylo za ni zaplaceno celkem 355 000,- Kč. 

 

Další investiční akcí obce je výstavba vodovodu. V únoru se přivaděč dostal na hranici obce Horní 

Vilémovice, ale potom se akce zadrhla. Nedošlo k dohodě mezi investorem a vlastníky pozemků, 

přes něž měl být vodovod veden. Než se našlo řešení, stavba stála a za rok 2008 urazil vodovod jen 

něco kolem jednoho kilometru podél silnice z Horních Vilémovic a zastavil se těsně před Beneticemi.  

 

V únoru byla na chalupě č. 12 provedena oprava střechy a komína. Vlastníky chalupy jsou Bláhovi 

z Brna.  

 

V sobotu 1. března došlo k dalšímu zvratu v počasí – velkou část Evropy postihla silná tlaková níže. 

Nad Beneticemi se přehnala krátká, vydatná bouřka za doprovodu hromů a blesků, doprovázená 

poryvy větru, které přerostly ve vichřici s rychlostí přes 100 km / hod. Ta přinesla nejen škody na 

majetku, ale v mnoha zemích i smrt (v Rakousku zemřeli 4 lidé, v Německu 3 a v ČR 2 lidé). Na 

Beneticku došlo zejména k vývratům stromů a výpadku dodávky elektřiny – hodiny na kostelní věži 

se zastavily v 11:05 hodin a bez proudu jsme byli až do neděle do 14 hodin. V domech se svítilo 

svíčkami a lampami. Poradili si i v místní hospůdce, kde se pivo čepovalo za pomoci elektrocentrály, 

kterou „službukonajícímu hostinskému“ Jiřímu Vlachovi zapůjčil Karel Krejčí. 

 



 

Pouhé 2 dny po vichřici se do Benetic začali vracet tažní ptáci – jako předzvěst jara přiletěli konipasi 

bílí, kteří však museli ještě přečkat poslední sněhovou nadílku této zimy. Na Velikonoce (23. a 24. 

března) napadlo ještě pár centimetrů sněhu. 

 

Několik let neměly Benetice svoji knihovnu a letos došlo ke změně k lepšímu. Ve čtvrtek 20. března 

byla v budově Obecního úřadu slavnostně otevřena Obecní knihovna. Každý čtvrtek od 18:30 do 

19:30 hod. umožňují dvě knihovnice (Olga Novotná a Lucie Mikysková) našim občanům vypůjčit si 

z téměř 1400 svazků knih a množství zajímavých časopisů. Knihovna je vybavena také počítačem 

s internetovým připojením. 

 

Pozornost si zaslouží i obecní lesy. Po ukončení restitučních procesů (od konce roku 2001) vlastní 

obec téměř 60 hektarů lesa a to v katastrálním území obcí Benetice, Věstoňovice, Nárameč a Vlčatín. 

Obec získala v osobě Ing. Vítězslava Herbricha výborného správce svých lesů a tento majetek je obci 

ku prospěchu. V roce 2008 dosáhly náklady na les 430 000,- Kč, ale tržby činily 1 507 000,- Kč. 

Rozdíl je ziskem obce. Letos se uskutečnilo celkem 8 brigád na úklidu klestu po těžbě a bylo vysázeno 

4300 nových stromků. Brigád se zúčastnilo 47 našich občanů. Bylo vytěženo a prodáno 1200 

kubických metrů dřeva.  Dobře se píše, že stav péče o naše lesy má dlouhodobě velmi dobrou úroveň. 

 

Do Benetic zavítalo letos divadlo dokonce třikrát. Vždy to bylo představení ochotnických souborů, 

ale vždy se setkalo s dobrou návštěvou a příznivým ohlasem diváků. 29. března přijeli budišovští 

s hrou „Na tý louce zelený“ a dvakrát u nás hráli ochotníci ze Sokola Okříšky. 20. dubna nám zahráli 

hru „Do hrobky tanečním krokem“ a 14. prosince to byla hra „Svatba pod deštníky aneb Zvoní se po 

třetí“. 

 

Na jaře zemřeli 2 benetičtí občané. Dne 31. března zemřela náhle ve věku necelých 57 let paní Marie 

Vodová (č. 39) a 24.května zemřel po těžké nemoci ve věku 82 let pan Jiří Vostal (č.10), jenž byl 

posledním ze zakládajících členů benetického Sboru dobrovolných hasičů. 

 

První jiřičky se vrátily do Benetic 18. dubna a zima byla definitivně za námi. V té době uzrál plán 

velké rekonstrukce naší hospůdky „U rybníčka“. Vylepšení jejího interiéru bylo výsledkem debat 

našich mladých hasičů a duší celé akce byli Karel Krejčí ml., Michal Valík a Vlastimil Vostal. A tak 

se 30. dubna začalo s bouráním interiéru. Po 8 týdnech byla hospůdka rekonstrukce dokončena. Ti, 

kteří v době oprav ani jednou do hospůdky nenakoukli, byli velice překvapeni, do jaké krásy lze něco 

vybudovat svépomocí. Byly odpracovány stovky bezplatných hodin, při brigádách nechyběl elán a 

dobrá nálada. Do práce se zapojili téměř všichni „štamgasti“ a výsledkem je hospůdka, kterou nám 

mohou v jiných malých obcích jenom závidět. Zvětšil se počet míst, je tu oddělená místnost pro 

nekuřáky (oddělení od kuřáků je však sporné), byl instalován nový výčepní pult, byly zakoupeny 

zánovní stoly, židle a lednice, nová je instalace sociálního zařízení pro muže a bylo vybudováno i pro 

ženy. Slavnostní otevření hospody proběhlo v pátek 27. června v 18 hodin a překvapením pro 

veřejnost byla velkoplošná televize a satelit s DVD přehrávačem k tomu. Na podzim přibyl do 

hospody stolní počítač s přípojkou na internet. Karel Krejčí vlastnoručně vyrobil krbovou vložku a ta 

byla na podzim zabudována. Poprvé oheň v krbu zaplál dne 11. října. Z dalších pracantů je potřeba 

se zmínit o práci Stanislava Valíka na elektroinstalaci a zapojení TV signálu, dále o Karlu 

Kosielském, který měl na starost sádrokartonáž, dřevěné obklady stěn instaloval Zdeněk Krejčí atd. 

Vyjmenovávám jen namátkou, ale zásluhy mají i ti, kteří přiložili ruku k dílu v méně viditelné míře. 

Svoji zásluhu na dobré věci má i zastupitelstvo naší obce, které přispělo na rekonstrukci částkou 

113 852,- Kč. Hasiči vložili svých 91 217,- Kč, a tak celkové investice dosáhly částky přes 205 tisíc 

Kč. 

 

V červnu došlo k zatravnění školního hřiště, což je dalším krokem k jeho zprovoznění podle představ 

zastupitelů. V budoucnu má dojít k instalaci různého sportovního zařízení. Budova „Smíšeného 

Zboží Anna Houzarová“ je ve vlastnictví obce a ta investovala do zlepšení její užitné hodnoty a 



 

nechala firmou Dafeplast (p. Jana Vostalová – č. 10) namontovat nová plastová okna. Investice 

51 000,- Kč se v budoucnu určitě příznivě projeví zejména na úsporách za vytápění a údržbu oken. 

Tytéž důvody vedly k výměně oken v naší Základní škole. Ta proběhla na přelomu července a srpna 

a hodnota investice činila 271 000,- Kč. Na výměnu oken získala obec dotaci 116000,- Kč z programu 

obnovy venkova. K jakému pokroku v oblasti využití plastů a názoru lidí na ně došlo během relativně 

krátké doby 14 let, svědčí tato moje zkušenost: V roce 1994 pouze 2 firmy v České republice vyráběly 

plastová okna a ta byla jen dvoukomorová. Když jsem je v uvedeném roce jako první v naší obci 

namontoval do našeho domu č. 9, tak můj krok někteří starousedlíci hodnotili negativně. Hlavním 

argumentem bylo, že plast se na vesnici nehodí. Dnes už takový argument nikoho ani nenapadne a 

moderní (nikoliv však módní!) materiál se prosadil i u nás.  

 

Na přelomu května a června proudil do Evropy horký silný vítr ze Sahary a přinášel k nám jemný 

písek. Teploty vyskočily ke +30°C. Hned 1. června se odpoledne přihnala prudká bouře s mírným 

krupobitím. Poté teploty poklesly k přijatelným +22 °C. Červenec byl teplotně nadprůměrný, ale 

počasí nebylo stabilní. Tropické teploty kolem +30 °C se střídaly s přechody studených front, které 

přinášely deště a silný vítr, kdy teploty klesaly až k +10 °C.  

 

V sobotu 19. července jsme ráno vyhlíželi k obloze, které však bylo jasné a slunečné. V ten den 

uspořádali naši hasiči již 3. ročník „Her bez hranic“. Ve 13 hodin je na návsi zahájil starosta Jiří 

Vlach. Poté od Obecního úřadu vyrazil na náves průvod svérázných samohybů. Soutěžilo se 

v tradičních i netradičních disciplínách. Nová byla soutěž v zatloukání hřebíků. Po skončení soutěží 

hrála k poslechu i tanci až do časných ranních hodin kapela Čistej průstřel.  

 

V neděli 27. července se na hřišti v Horních Vilémovicích uskutečnil již 10. ročník nohejbalového 

turnaje trojic. I tentokrát zvítězila trojice Martin Starý, Alois Šoukal a Zdeněk Krejčí, kteří tak obhájili 

svá vítězství z předchozích dvou ročníků. 

 

Po půlnoci ze 14. na 15. srpna postihla Benetice silná bouře s nebývalým lijákem, kdy okapy na 

většině domů nestačily pojmout všechnu vodu a přetékaly. Bouře trvala 50 minut a za tu dobu spadlo 

40 mm vody. Potom bouřka rychle skončila. 

 

Trochu jiná bouře postihla Čechy ve stejném období. Česká pošta zveřejnila záměr uzavřít od 1. ledna 

2009 celkem 179 poboček vesnických pošt, a to údajně pro jejich nerentabilitu. Mezi těmito poštami 

byla i pošta v Beneticích. Po počátečním váhání dali naši zastupitelé i obyvatelé najevo svůj 

nesouhlas s tímto záměrem, a to formou protestních dopisů a petice, kterou podepsalo více než 157 

občanů Benetic a okolních obcí, které poštu u nás používají. Nelze se smířit s názorem generálního 

ředitele České pošty, že vesnické pošty jsou neekonomické, protože chápeme poštovní služby jako 

služby obyvatelstvu, a nikoliv jako čirý obchod. V tomto směru naše názory podpořil i Český 

telekomunikační úřad, kam se dopisem obrátil náš starosta. Ani ostatní postižené obce se nesmířily 

s tímto „nápadem“ a Česká pošta svůj nápad odvolala a generální ředitel Karel Kratina odstoupil. Pro 

dokreslení pár čísel: V roce 2007 vykázala Česká pošta zisk 794 milionů Kč, ztrátovost na 179 

pobočkách určených k uzavření byla pouhých 32 milionů korun. Přitom ceny poštovních služeb jsou 

stanovovány na principu solidarity všech obcí, a proto není možné dělit poštovní systém na velké a 

malé pošty. Po nástupu nového generálního ředitele Petra Sedláčka bylo se zástupci krajů a obcí 

dohodnuto, že bez souhlasu zastupitelů dotčených obcí nebude žádná pobočka pošty uzavřena. Čas 

ukáže, zda to byl ze strany ČP pouze „time out“ anebo upřímně myšlený slib. K problému jedna 

poznámka: Na podzim vyšlo najevo, že Česká pošta nevhodně investovala peníze v zemích bývalého 

SSSR a při ekonomickém propadu těchto investic (který nastal při vzniklé finanční krizi) hrozí ČP 

ztráta přes 100 milionů korun. 

 

Pravidelně každý rok pořádají občané Věstoňovic sami pro sebe vzájemné přátelské setkání. Letošní 

se konalo v sobotu 16. srpna a moc mu nepřálo počasí. Bylo chladno s přeháňkami. I přesto se konaly 



 

závody v rybolovu na místním rybníčku, připravilo se opečené maso, byl dostatek piva, nápojů i 

cukroví. Nechyběla ani dobrá nálada. 

 

V září začalo nový školní rok v naší škole pouze 18 žáků. Zájmem obce je udržet zde školu i nadále, 

a kromě nových oken byly vnitřní prostory školy vymalovány, radiátory dostaly nový bezpečnostní 

kryt, za 62 tisíc korun byl zakoupen nový stavitelný nábytek (židle a lavice). Je potřeba zmínit 

záslužnou práci pedagogů naší školy, kteří vedou děti k třídění odpadu a sběru papíru. Ve školním 

roce 2007–2008 byla naše škola nejlepší na okrese ve sběru papíru a sebrali ho celkem 6220 kg, což 

při počtu 20 žáků činil průměr 311 kg starého papíru na žáka.  

 

Brigádně byl opraven nátěr plechové střechy na Kulturním domě. Za potřebný materiál bylo vydáno 

jen 15 000,- Kč, což je vzhledem k velikosti plochy střechy velice nízká částka. V noci z 3. na 4. září 

byla opět vykradena prodejna „Smíšeného zboží“. Pachatel poničil jedno nové plastové okno a 

způsobil škodu za 5 200,- Kč. Policie viníka dosud nenašla.  

 

V sobotu 13. září se obcí v 17 hodin rozezněla siréna. Starosta vyhlásil požární poplach. Požár byl 

spatřen za vsí za autodílnou Vojtěcha Večeři. Za 8 minut již první proudy vody hasily požár. Výborný 

čas a dobrá práce našich hasičů. Až potom se všichni zúčastnění i přítomní diváci dověděli, že poplach 

byl cvičný. V ten den dopoledne pracoval Jaroslav Valík na opravě střechy svého domu č. 18. Pádem 

z nezajištěného žebříku si zlomil pravou ruku. 

 

Až do neděle 14. září bylo příjemné letní počasí a teploty kolem 22 °C. Již v pondělí poklesla teplota 

skokem na pouhých 10 °C a začalo pršet. Přestože zemědělství jako obor podnikání z naší obce 

pomalu ustupuje, zmíním letošní úrodu: Výnos obilovin byl lehce nadprůměrný, úroda brambor 

naopak lehce podprůměrná. Radost měli sadaři, protože obzvlášť úroda jablek byla v obci 

nadprůměrná, mimořádná byla úroda ořechů, švestek bylo průměrně. Houby v létě moc nerostly a 

nacházeli je pouze vyhlášení houbaři. Pro průměrné houbaře nastala houbařská sezona později – až 

na podzim, kdy rostly všechny houby a bylo možné je najít ještě v listopadu! Překvapil, zejména 

hojný výskyt hřibů pravých. Marek Krejčí buduje „Na Křibách“ malý rybník a letos došlo na jeho 

částečné napuštění.  Je to pěkné lidské dílo hodné zaznamenání. Toužebně očekávaný vodovod se 

letos přiblížil k Beneticím o pouhý jeden kilometr. Zdržení nastalo v katastru Horní Vilémovice. 

Proto nedošlo ani k plánovanému vyasfaltování obecních komunikací v obci. 

 

Nejaktivnějším spolkem v obci je Sbor dobrovolných hasičů. Kromě již zmíněných akcí zajistili pro 

občany dne 16. června školení „Požární ochrana obce“ a 22. listopadu školení „První pomoc“. Také 

provedli preventivní prohlídky komínů a topných těles ve většině domů. Mezi nejčastější závady 

patřily nečistoty a nesprávně zajištěná komínová dvířka a používání topných těles jako sušáků. Dne 

5. října se do Benetic sjelo 16 družstev k soutěži „O nejrychlejší požární útok“. Vítězství si letos 

odvezli hasiči z Urbanova, kteří dosáhli času rovných 17 sekund. Našim hasičům patří 9. místo za čas 

18:06 sek. Poprvé se u nás představilo i naše družstvo žen. Kromě plesu uspořádali hasiči letos v 

únoru rockples, v dubnu pouťovou zábavu, koncem listopadu čertovskou zábavu a v závěru roku 

Štěpánskou zábavu. Ta se konala 25. prosince a její dozvuky na návsi (26. prosince kolem 3. hodiny 

ranní) se přeměnily ve rvačku opilých účastníků z Čechtína, při níž bylo poškozeno osvětlení 

vánočního stromu, a dokonce tekla krev. Jmenovité „obsazení rolí“ účastníků incidentu se zjistit 

nepodařilo, ale několik fotografií si někdo z přítomných vystavil na internetu. Letos měli naši hasiči 

již 66. valnou hromadu a uskutečnili ji 6. prosince v Kulturním domě. Po zprávách o činnosti, 

hospodaření a výsledcích sportovního družstva byl namísto odstoupivšího Zdeňka Valíka zvolen 

novým velitelem Martin Kosielski. Jako obvykle bylo podáno občerstvení – dobrý guláš a pivo. 

 

Na podzim došlo k výrazné změně internetových stránek naší obce. Dostaly „nový kabát“, který je 

hezčí, rozmanitější i rozsáhlejší, než předchozí, a to vše zásluhou Jana Vostala (č. 50), který je 

správcem našich stránek. Bylo vytvořeno i „diskusní fórum“, kde se může každý vyjádřit 



 

k jakémukoliv tématu, které ho zajímá. Dosloužilo staré zábradlí u kostelních schodů. Nové vytvořil 

a namontoval Karel Krejčí ml. a jako dar obci ho věnovala Marie Krejčová (č. 27).  

 

Také letošní rok byl rokem volebním. Tentokrát to byly volby krajských zastupitelstev a konaly se 

17. a 18. října. V Beneticích se volilo tradičně v Základní škole. V naší obci volby vyhrála ČSSD se 

32,87 % hlasů, následovaly Dohoda pro Vysočinu – 21,91 %, SNK 16,43 % a KDU-ČSL 10,95 %. 

Ostatní strany u nás dostaly méně než 10 %. Voleb se zúčastnilo 73 ze 152 oprávněných voličů, což 

je 48,03 %. Všechny hlasy, odevzdané v Beneticích, byly platné. V krajském měřítku zvítězila ve 

volbách ČSSD a získala v zastupitelstvu Kraje Vysočina 21 mandátů a vládne našemu kraji 

s podporou KSČM, která získala 8 mandátů. V opozici jsou ODS s 11 mandáty a KDU – ČSL s 5 

mandáty.  Ve funkci hejtmana odstupujícího Miloše Vystrčila (ODS) nahradil Jiří Běhounek (ČSSD). 

Zajímavostí těchto voleb je, že ČSSD zvítězila ve všech krajích, v nichž se volby konaly.  Oficiálně 

se tvrdí, že za vítězstvím ČSSD je skryt protest voličů proti poplatkům ve zdravotnictví, který zavedla 

současná pravicová vláda ODS, KDU-ČSL a Strany zelených. Myslím však, že lidé dávají najevo i 

svoji nespokojenost s arogancí státní moci, kdy se pozice řadového občana neustále zhoršuje – viz. 

kauza rušení poboček pošt, kdy se s námi před zveřejněním rozhodnutí nikdo nebavil. Dalším 

problémem je zhoršující se situace seniorů. Důchody jsou valorizovány nedostatečně a reálný poměr 

důchodů k minimální mzdě poklesl o více než 2 %. Jsou snižovány nebo zcela rušeny příspěvky 

v oblasti sociální péče zdravotně postiženým spoluobčanům atd.  

  

Na začátku listopadu došlo k podstatné změně v obsazení pošty v Beneticích. Po dlouhých letech 

služby odešla pracovat na poštu do Budišova „naše Růženka“ Sochnová. Její místo není trvale 

obsazeno a za poštovní přepážkou se v obci střídá několik pracovnic České pošty.  V pátek 7. 

listopadu měl Jan Bukovský v Kulturním domě cestopisnou přednášku o ostrově Madeira (kde 

působil 18 měsíců) spojenou s promítáním dokumentárního filmu a fotografií. Přes vydatný déšť se 

akce zúčastnilo asi 40 spoluobčanů. V polovině listopadu došlo k ochlazení a skončila houbařská 

sezóna. 18. listopadu již mrzlo (-3 °C) a 21. listopadu napadl první sníh, který však dlouho nevydržel, 

a tak se vánoční strom v závěru listopadu, kdy začínal advent, rozsvítil do deště a bláta. Sníh už do 

konce roku nenapadl. Stromy a domy zdobila jen jinovatka a námraza z inverzního počasí. Bylo trvale 

mrazivo s teplotami -5 °C až -12 °C.  

 

Před Vánoci vydalo naše zastupitelstvo další číslo „Benediktina“, v němž jsou obsaženy informace, 

články a zprávy, které občany naší obce zajímají. Ve vánoční čas se z obecního rozhlasu opět linuly 

koledy. Tradiční „půlnoční mše“ se v našem kostele konala 24. prosince ve 22 hodin za zvýšeného 

zájmů spoluobčanů. 

 

V pondělí 29. prosince byla na kostelní věž namontována 2. parabola a slouží k posílení koncového 

bodu Věstoňovice, kde měli špatný příjem internetu ze sítě Mírovka. V tentýž den – lépe řečeno večer 

– proběhl v hospůdce turnaj dvojic ve stolním fotbale, který zorganizovali naši mladí hasiči. Soutěžilo 

10 dvojic a vítězství v Beneticích nezůstalo, protože vítězi se stali Libor Žák (Budíkovice) a Petr 

Veškrna (Věstoňovice). Naší útěchou je, že benetičtí borci získali 2. a 3. místo.  

 

V roce 2008 oslavili významné životní výročí tito naši spoluobčané: 

 

Vostalová Milada           Benetice 7              75 let 

Vidláková Anděla           Benetice 16            75 let 

Krčálová Marie               Benetice 51            70 let 

Krejčí Alois                     Benetice 8              60 let 

Krejčová Marie               Benetice 27            60 let 

Novotný Vilém               Věstoňovice 1        60 let 

 

 



 

Narodili se i 3 noví občánci: 

 

Liška Jiří                         Benetice 39            17. března 

Mícková Vanesa             Benetice 49            29. března 

Vodová Nikola                Věstoňovice 3        13. listopadu 

 

Ke konci roku 2008 má obec Benetice celkem 197 přihlášených obyvatel, z toho 141 v Beneticích a 

56 ve Věstoňovicích. Z celkového počtu obyvatel je 42 ve věku do 18 let. Mírnou převahu mají ženy 

– je jich rovných 100, můžu je 97. 

 
        zapsal kronikář Jan Bukovský 

 

  

 


