
 

 

Zápis do kroniky 2017 

 

Leden 

• Nový rok vyšel na neděli. Odpoledne před setměním byl v Beneticích i Věstoňovicích již 

tradičně podáván Starostenský svařák. První a sváteční příležitost k setkání a sousedskému 

pobesedování. Po setmění rozzářily oblohu nad oběma obcemi malé ohňostroje, na které se 

občané částečně sami skládají, a částečně na ně přispívá obec. 

 

• V sobotu 7. a v neděli 8. ledna obcházeli obcí tři králové s průvodcem a do zapečetěných 

kasiček zazpíváním koledy prosili o příspěvek na Charitu. V kostýmech králů se prostřídali; 

Lucie, Veronika a Michal ml. Valíkovi a Aneta Krejčová. V sobotu je v Horních Vilémovicích a 

Věstoňovicích doprovodila Marie Valíková a v neděli s nimi Benetice obešel Michal Valík st. 

Výsledky sbírky za celou farnost Benetice: Benetice + Věstoňovice – 10 640,- Kč; Bochovice + 

Batouchovice – 6 184,- Kč; Horní Vilémovice – 3 018,- Kč; Svatoslav – 8 500. Celkem se 

vybralo 28 342,- Kč. Opět o něco více než rok předchozí. 

 

• V sobotu 21. ledna se sešli příznivci tekutého ovoce již na 4. ročníku Slivovicového koštu 

v hasičské klubovně – hospůdka U Rybníčka. K hodnocení bylo přihlášeno 12 vzorků. 

Hodnocena byla vůně, barva, chuť a perzistence (délka dochutě, či chuťového zážitku) Po 

pečlivém výběru byl vybrán jako nejlepší vzorek od Karla Krejčího. Předešlý ročník tuto soutěž 

vyhrál Petr Micek. Prvenství v prvním a druhém ročníku získal Zdeněk Krejčí z Třebíče. I toto 

amatérské klání, opět splnilo to hlavní. Totiž zpestřit a zpříjemnit jedno zimní odpoledne při 

setkání sousedů a kamarádů. 

 

Únor 

• V sobotu 4. února uspořádali členové sboru dobrovolných hasičů tradiční hasičský ples. K tanci, 

poslechu a dobré náladě, stejně jako roky předešlé zahrála skupina Evis. K mání byla bohatá 

tombola. 

 

Březen 

• V sobotu 4. března, od 14,00 hod, v hospůdce U Rybníčka odehráli příznivci stolního fotbalu 

v pořadí již 4. ročník Turnaje ve stolním fotbálku. Opět se hrálo v libovolných dvojicích a 

vítěznou dvojicí se stali Radek Novotný a Adam Rozkydálek. 

• Na jaře prošlo úpravami dětské hřiště na návsi v Beneticích. Byly přidány 2 atrakce a z důvodu 

bezpečnosti dětí také matrace kolem betonového sloupu. 

 



 

Duben 

• Ve Věstoňovicích byla vyměněna trubicová svítidla veřejného osvětlení z roku 2004, kdy se 

dělala celková rekonstrukce el. rozvodů, včetně výměny dřevěných sloupů za betonové. Jedno 

svítidlo bylo na sloup na rohu Bouzkovy zahrady přidáno, mezi RD Procházkových a 

Novotnovou stodolou. (druhé od Benetic). Od té doby osvětluje Věstoňovice 11 nových 

výkonných svítidel systému LED. Stejný typ jaký byl použit v Beneticích. 

• V sobotu 29. dubna navečer se sousedé sešli na návsi k malému pouťovému posezení. Hasiči 

připravili nějaké dobroty na grilu. K mání bylo pivo, pro děti pak limonáda a sladkosti. O hudbu 

se postarala skupina VOKKNO 

• V neděli 30. dubna se stalo již tradicí, že po mši svaté v kostele, zahrají muzikanti i na návsi před 

hospůdkou. A tak tomu bylo i letos. Asi hodinu hráli muzikanti z Rudíkova pro potěšení 

přítomných a dotvoření pouťové atmosféry. Poté již přišly na řadu pouťové atrakce pro děti a 

reprodukovaná hudba. Každoroční pálení čarodějnic bylo z důvodu pouti o týden odloženo. 

 

Květen 

• V sobotu 6. května hasiči zahájili rekonstrukci místnosti bývalé požární zbrojnice. Vybourali 

původní vrata. Vzniklý otvor zazdili a osadili jen vchodové dveře. Večer pak opekli sele a v 

plamenech malé vatry na návsi (v předzahrádce č.p. 13) shořela i figurína čarodějnice. Čehož si 

užily hlavně děti. 

• Ve středu 10. května byly zahájeny opravy požární nádrže ve Věstoňovicích. Pomocí hasičské 

techniky JSDH Benetice byla odčerpána voda z nádrže. Členové jednotky si tak v praxi mohli 

odzkoušet nejen cisternovou stříkačku ale i další čerpadla, kterými jednotka disponuje. Po dobu 

rekonstrukce požární nádrže, kterou prováděla firma SOFISTAV z Rudíkova, odčerpávalo 

neustále přitékající vodu, kalové čerpadlo. Zároveň s probíhající rekonstrukcí hrází bylo 

provedeno i odbahnění. Náklady na rekonstrukci a odbahnění činily 424 950,- Kč bez daně. 

Z toho dotace kraje Vysočina na obnovu venkova činila 120 tis. Kč 

 

• V pondělí 22. května se rodičům Karlovi a Kamile Houzarovým, Benetice 43, narodil syn 

Marek 

 

Červen 

• V sobotu 3. června zahájili převážně místní rybáři práce na opravě požární nádrže v Beneticích, 

a to upuštěním vody a kontrolním výlovem ryb pomocí sítě. Vyloveno bylo 110 kaprů, 30 línů, 

3 amuři, 5 candátů, několik karasů a plotic. Také jeden kapr Koi (japonský druh okrasného 

kapra, doslovně – brokátový kapr) Ryby byly poté vráceny zpět do požární nádrže. Následně 

brigádníci z řad místních občanů, nově vyspárovali kameny hráze a požární nádrž byla po 

dokončení oprav opět doplněna. 

 

 

 



 

Červenec 

• V první polovině července hasiči dokončili přestavbu původní požární zbrojnice na víceúčelovou 

místnost. Při této přestavbě došlo k výměně vrat za dveře, zateplení stropu, kompletní obnově 

elektroinstalace a omítek a na podlahu položili novou dlažbu. Po vymalování a úklidu byl do 

místnosti umístěn nový kulečník. Místnost tedy slouží i jako herna ale další využití bude i při 

větších akcích na návsi jako zázemí pořadatelů a třeba i úkryt účastníků při zhoršení počasí. 

Poslouží i jako společenská místnost při větších událostech pořádaných v hasičské klubovně. 

Všechny práce hasiči provedli brigádnicky, vlastními silami. 

• Po roční odmlce uspořádali 22. července hasiči a dobrovolníci Hry bez hranic Benetic. Svoje 

umění předvedla skupina historického šermu při ukázkách užití sečných, bodných i palných 

zbraní. Starosta obce Karel Houzar zajistil ukázku výstroje a výzbroje Policie ČR. Zájemci si 

mohli také vyzkoušet chůzi v skákacích botách Worker. K dispozici byl i převozník přes 

požární nádrž, který na pramičce pomocí napnutého lana převážel zájemce z jednoho břehu na 

druhý. Občerstvení připravené na grilu, pivo, limonády a sladkosti pro děti. Pohodovou náladu 

dotvořila svojí hudební produkcí skupina VOKKNO. Před nepřízní počasí účastníky večer 

ochránil k rychlému postavení připravený párty stan. 

 

Srpen 

 

• V neděli 6. srpna se rodičům Markovi a Renatě Houzarovým, Věstoňovice 8 narodil syn Tomáš.  

 

• Během srpna je vyměněn kotel ústředního topení pro školu a školní byt. Carborobot 80 kW 

z roku 1999 dosloužil a stal se neopravitelným. Instalatér Aleš Vala z Křižanova starý kotel 

demontoval a instaloval kotel zn. Ekoefekt 48 kW za celkovou cenu 168 449,- Kč 

 

 

• S koncem srpna do nového působiště odchází rudíkovský farář Mgr. Václav Knotek, pod jehož 

správou byla i farnost Benetice, kterou spravoval od srpna 2004. Jeho novou misí je nyní obec 

Lipůvka na Blanensku. Místo něj do Rudíkova přichází čtyřiapadesátiletý Mgr. Milan Těžký, 

jež měl doposud ve správě farnost Hovorany s přilehlými obcemi na Hodonínsku. Ve své správě 

má nyní tři farnosti. Rudíkov, Trnavu a Benetice. 

 

Září 

 

• V září usedlo do školních lavic Základní školy Benetice celkem 21 žáků. Z toho 5 prvňáků. Do 

druhé třídy nastoupili 4 žáci, do třetí 3, do čtvrté 5 a v poslední pátém ročníku se v dalším 

školním roce budou vzdělávat 4 žáci. 

 

• K ukončení prázdnin byl pozván na sobotu 2. září pán s nafukovacím skákacím hradem. Hasiči 

k přípravě různých dobrot roztopili gril a Martin Kosielski v zemědělském učilišti vypůjčil 

automobil Kaipan. Zájemce – převážně z řad dětí svezl. O hudbu se postaralo hudební uskupení 

VOKKNO. 

 

• V úterý 5. září zemřela paní Helena Vostalová, č. p. 33 ve věku 90 roků. Rozloučení se konalo 

v pondělí 11. září v obřadní síni krematoria města Brna. 



 

 

• 9. září se na hřišti v Horních Vilémovicích konal již 17. ročník nohejbalového turnaje. Na místě 

byly losováním utvořeny 4 týmy. Po úvodním kole, kdy se hrálo stylem každý s každým, 

proběhl zápas o třetí místo, který obsadil tým ve složení Radek Novotný, Petr Mikuláš, Michal 

Valík. Místo čtvrté tak obsadili Milan Cejpek, Aleš Novotný a Zdeněk Krejčí. Finále 2:1 vyhrál 

tým ve složení Martin Starý, Ladislav Mikuláš a Petr Vaněk a obsadili tak první místo soutěže. 

Celkově druzí pak skončili Zdeněk Doležal, Jan Šoukal a Libor Novotný. 

 

• V sobotu 19. září odpoledne uspořádali věstoňovičtí aktivisté druhý ročník sportovního 

odpoledne s názvem Běh okolo Javora. Na třech tratích, různých délek a obtížností, si svoji 

kondici prověřili soutěžící všech věkových kategorií. Od těch nejmenších dětí až po seniory. 

Počasí příliš nepřálo. Sportovní klání mírně ztížily občasné dešťové přeháňky. 

 

• Ve čtvrtek 28. září se manželům Martinovi a Marii Kosielskím – Věstoňovice 15, narodila dcera 

Jana  

 

 

Říjen 

• V neděli 1. října pořádali místní rybářští nadšenci rybářské závody. Startovné 100,- Kč. 

Přihlásilo se 12 soutěžících. 1. místo se ziskem 101 bodů, obsadil starosta obce Karel Houzar; 2. 

místo se ziskem 74 bodů připadlo Martinu Vošmerovi a 3. místo vybojoval Petr Přinosil se 

ziskem 73 bodů. Bylo zataženo, chladno s občasným drobným deštěm.  

 

• Po, asi rok a půl trvajícím shánění potřebných dokladů a povolení se v týdnu 9. až 13 října 

podařilo realizovat prodloužení vodovodu v místní části „Praha“ ke dvěma novostavbám, jež 

byly mezitím v této části postaveny. RD si tam začali stavět Monika a Jaroslav Partlovi a Renata 

a Marek Houzarovi. Zároveň také dále probíhají jednání zástupců obce o odkupu pozemků, jež 

jsou součástí komunikace vedoucí do této místní části a jsou v soukromém vlastnictví. Je to 

nutné pro realizaci plánované rekonstrukce této komunikace, jež je již dlouhou dobu 

v dezolátním stavu. 

 

• V sobotu 14. října odpoledne se stalo pro obyvatele obce velkým svátkem. Hasiči ve spolupráci 

s obcí připravili důstojnou oslavu 75. výročí založení sboru SDH Benetice. Byla sloužena mše 

za živé i zemřelé hasiče a bylo žehnáno staronové technice – cisterna Škoda 706 CAS 25 RTHP. 

Mši svatou odsloužil i samotné žehnání hasičské techniky vykonal, za asistence Mgr. Milana 

Těžkého, farář Mgr. Pavel Rostislav Novotný pověřený duchovní službou a pastorací v řadách 

hasičů. Farář/hasič, Pavel Rostislav Novotný vzešel z řad Premonstrátů a v současnosti má na 

starost farnosti Želetava, Martínkov a Předín. Po obřadech proběhlo hromadné focení všech 

členů SDH v uniformách na kostelních schodech. Oslava byla zakončena na návsi při živé 

muzice volnou zábavou. Zdárný průběh oslav založení 75. výročí sboru podpořilo i slunečné a 

teplé počasí.  

 

• V neděli 29. října se nad územím střední Evropy přehnal orkán Herwart, místy dosahující 

rychlosti větru až 180 km v hodině. Vyžádal si téměř tři desítky mrtvých – z toho 4 v ČR. 

Vysočina patřila mezi nejpostiženější oblasti v zemi. Podle předběžných odhadů státního 

podniku Lesy České republiky bylo v kraji poškozeno na 240 tisíc kubíků dřeva. Nejvíce, asi 

100 tisíc metrů krychlových, pak v okolí Nového Města na Moravě na Žďársku. Ve většině 

lokalit, které byly silným větrem nejvíce zasaženy, byl stanoven zákaz vstupu do lesů. 

Například v okolí Náměště nad Oslavou, Kralic a Březníku a na Třebíčsku, kde je hodně 

zavěšených stromů. Na katastrech obce bylo větrem poničeno na 300 kubíků dřeva v obecních 



 

lesích a dalších 200 až 300 kubíku spadlo soukromým majitelům lesů. Naši hasiči několikrát 

vyjeli likvidovat stromy padlé přes silnici. 

 

 

Prosinec 

 

• V prosinci byla ukončena revize katastrálního území Benetic i Věstoňovic. Výsledek revize 

nebyl uspokojující a znamená nutnou změnu územního plánu obce. Jsou zahájena jednání 

s vlastníky pozemků o odkupu či prodeji části pozemků dle geodetického zaměření. 

 

• Na zasedání obecního zastupitelstva dne 7. prosince se zastupitelé rozhodli ukončit nájem 

obecních prostor v budově č.p. 31 za účelem provozování obchodu smíšeného zboží s Pekárnou 

Kamenice. Důvod ukončení byla nespokojenost občanů se sortimentem nabízeného zboží a také 

s otvírací dobou. Nájem byl ukončen ke dni 26. ledna 2018. 

 

 

• Výroční členská schůze SDH proběhla v sobotu 9. prosince. Hasiči zhodnotili činnost sboru za 

uplynulý rok a také průběh oslav k 75. výročí. Každému z hasičů byla předána v clipu osazená 

společná fotografie vel. A4. Byl také představen plán činnosti na následující rok a přijati noví 

členové. Současný stav sboru je 67 členů. 

 

• Koncem roku se na pozvání starosty schází zastupitelstvo a další činovníci obce k neformálnímu 

zhodnocení uplynulého roku. Starosta Karel Houzar poděkoval přítomným za vynaložené úsilí a 

poprosil ve vytrvání. Neuvolnění funkcionáři obce se nacházejí v nelehké situaci, protože jsou i 

na malé obce kladeny stále větší požadavky. Ve volné diskusi se poté hovořilo také o všem, co 

je třeba udělat v roce nadcházejícím.  

 

 

• S koncem roku ukončují nájem školního bytu manželé Martin a Eva Petrášovi. Stěhují se do 

rodinného domu v Horních Vilémovicích č. p. 23. 

 

     Požární sport. Na jaře, před zahájením sezony v požárním sportu se někteří členové soutěžního 

družstva rozhodli již dál nezávodit. Protože jsou Benetice jen malou obcí a náhrada za odchozí 

členy v místě nebyla, byl soutěžní tým postaven před rozhodující otázku. Přestat soutěžit a ukončit 

tak dlouholetou tradici požárního sportu v Beneticích a nebo situaci řešit jinou možností. Tato 

možnost se naskytla ve spojení družstva Benetic s družstvem sousedních Budikovic, kde řešili 

podobný problém. Vzniklé, spojené družstvo obsadilo v seriálu Žďárské ligy za r. 2017 pěkné 15. 

místo a z okolních pohárových soutěží přivezli sportovci trofeje do sbírky i ze stupňů nejvyšších. 

     Členové JSDH, kromě drobné pomoci obci i občanům a času věnovanému údržbě a 

zdokonalování veškeré techniky, vyjížděli k 5 případům ohlášeným na krajské operační středisko 

HZS kraje Vysočina v Jihlavě. Šlo především o odstranění popadaných stromů přes komunikace a 

jejich zprůjezdnění. Do výbavy cisterny bylo pořízeno plovoucí čerpadlo bezplatným převodem od 

HZS. V létě se někteří členové jednotky zapojili do uspořádání dětského tábora v rekreačním 

středisku Zátoka u Vranovské přehrady. Další čas věnovali členové jednotky také přípravě techniky 

na žehnání při oslavách 75. výročí. Větší investicí bylo pořízení dopravního automobilu pro potřeby 

JSDH. Velitel JSDH, Jan Vostal získal pro obec dotaci přesahující 80% celkové ceny. V proběhlém 

výběrovém řízení byla nakonec vybrána firma PROFI AUTO CZ a.s. z Říčan u Prahy s vozidlem 

Fiat Ducato. Za pořízení zcela nové dodávky obec nakonec zaplatila částku 140 tis. Kč. Přitom 



 

pořizovací cena vozidla byla 837 tis. Kč. Na jeho pořízení přispělo ministerstvo vnitra částkou 418 

tis. Kč a HZS Vysočina částkou 279 tis. Kč.  

     Z pohledu lesního hospodaření byl letošní rok ve znamení sucha a přemnoženého kůrovce, který 

v druhé polovině roku udeřil plnou silou. Do poloviny prosince bylo vytěženo 2178 m3 

kůrovcového dřeva (ze dvou třetin Harvestor + vyvážečka), které bylo úspěšně dodáno 

odběratelům. Kromě zásoby 194m3 vlákniny určené pro Kronospan, který na čas zastavil odběr pro 

velký přebytek. Zbývá vytěžit kůrovcové dřevo ještě v Krčůvce – asi 400 m3 a asi 300 m3 po větru 

napadané kalamitní dřevo. V pěstební činnosti byla provedena ochrana proti kůrovci, drcení klestu, 

vyklízení klestu pro TTS, zalesnění, chemickou ochranu proti buřeni a proti okusu zvěří. Velké 

ztráty byly i v obnově lesa na zasázených stromcích, až 90 %. To bylo způsobeno nejen suchem ale 

i nekvalitní sadbou. Problém byl vyřešen s dodavatelem, který dodal náhradní sadbu. Výsledky 

hospodaření ke konci roku vyjádřené v korunách jsou: Příjem z prodeje 3 500 000,-Kč; Náklady 

celkem 1 100 000,-Kč; Zisk 2 400 000,-Kč 

     Ke kůrovcové kalamitě zbývá poznamenat, že stejně špatně na tom jsou i soukromí vlastníci 

lesů, kde kůrovec udeřil stejnou silou a ničí smrkové porosty v celém okolí. Zpočátku obrovská 

snaha zlikvidovat kalamitu vlastními silami nestačí a jednotliví vlastníci lesů si začínají najímat 

firmy. Také z důvodu, že pro jednotlivce je prakticky nemožné dobře uplatnit dřevo na trhu. Od léta 

už není soboty a neděle, aby se ze všech stran z lesů neozývaly motorové pily. V lesích se objevují 

velké mýtiny a na polích před lesem rostou hromady vytěženého dřeva. 

     Hokejová sezona. Od začátku roku měli hokejisté HC Benetice měli jasný cíl, postoupit do 

extraligy Městské hokejové ligy Velkého Meziříčí. Soupeřilo mezi sebou celkem 8 týmů. Ze 14 

zápasů 6x vyhráli, 6x prohráli a 2x remizovali. Umístili se tak na pátém místě a postup do extraligy 

jim unikl o pouhé 2 body. V říjnu pak odstartoval nový ročník 1. ligy. Benetice se v základní části 

setkali s 11 soupeři. V polovině prosince zakončili tuto část na druhém místě s bilancí devíti výher, 

jedné prohry a jedné remízy. Tímto si Benetičtí Lvi zajistili účast v play-off ve skupině o postup 

kde se ve dvou kolech utkají o čtyři místa do extraligy. 

 

Významné výročí oslavili 

Voda Josef    70 roků Benetice 39 

Petz Pavel    75 roků Benetice 42 

Krejčí Božetěch   75 roků Benetice 38 

Vlachová Marie   75 roků Benetice 20 

Noví Občánci 

Houzar Marek   22.5.2017 Benetice 43 

Houzar Tomáš  6.8.2017 Věstoňovice 8 

Kosielská Jana  28.9.2017 Věstoňovice 15 

 

Opustila nás 

Vostalová Helena   5.9.2017 90 roků Benetice 33 

 

      Během roku se zastupitelstvo obce sešlo na jednání celkem 6x. Ke konci roku 2017 má tak obec 

Benetice celkem 195 obyvatel. 

         zapsal kronikář Jiří Vlach 


