
 
 

 

 

Zápis do kroniky 2018 
 

Leden 

 

• Nový rok 2018 vyšel na pondělí. V podvečer Benetice i Věstoňovice ožily. Byl podáván již 

tradiční starostenský svařák a poté byly v obou obcích odpáleny malé ohňostroje. 

 

• O víkendu 6. a 7. ledna, obcházejí obcemi tři králové s doprovodem. U každého stavení se 

zastaví, zazpívají koledu a nad vchodové dveře křídou napíší znaky K+M+B+2019. Nápis 

znamená Christus Mansionem Benedicat, což je v překladu „Kristus žehnej tomuto domu“. 

Tři křížky symbolizují Nejsvětější trojici. Otce, Syna a Ducha Svatého. V Beneticích a 

Věstoňovicích do zapečetěných kasiček vybrali tři králové 9 630,- Kč; V Horních 

Vilémovicích 3 060,- Kč; ve Svatoslavi 9 615,- Kč; v Bochovicích a Batouchovicích 6 816,- 

Kč. Celkem se tak za farnost Benetice nashromáždilo  

29 121,- Kč. 

 

• Od začátku roku dochází ke změně otevírací doby obecní knihovny. Protože návštěvnost není 

nijak závratná, dohodly se knihovnice Olga Novotná a Lucie Vostalová s vedením obce, že 

bude knihovna otevřena ve čtvrtek ve stejnou dobu – od 18.30 do 19.30 hod., ale pouze 

každý sudý týden  

 

• I když první dny roku byly beze sněhu a s teplotami kolem nuly, celkově byl leden vskutku 

zimním měsícem. Nechyběly mrazivé dny, kdy rtuť teploměru klesala k mínus 15 °C, ani 

sněhová nadílka umožňující vyznavačům bílé stopy vyrazit na trať. 

 

Únor 

 

• Již nevyužívaný automobil VW transpondér, dosud sloužící pro potřeby hasičů, který byl 

v minulém roce nahrazen novou dodávkou Fiat Dukato, odprodala obec panu Zdeňkovi 

Krejčímu za 20 tis. Kč 

 

• Dál pokračuje boj s kůrovcem. V lesích nejen kolem Benetic, ale i po celé Vysočině, těží 

majitelé lesů napadené dřevo. Lesů ubývá. Naopak, na polích před vykácenými stráněmi do 

výšky rostou vyrovnané hráně dřeva různého sortimentu a množí se počty nákladních aut – 

klaďáků na silnicích, odvážejících dřevo k odběratelům. Třebíčsko je nejpostiženější 

lokalitou z celého Česka. A i když je tomuto věnováno maximální úsilí, člověk boj 

s kůrovcem prohrává a kalamita se mění v katastrofu. 

 

• 26. února je v Beneticích znovu otevřen obchod s potravinami. Novými nájemníky a 

provozovateli obchodu se stali Michaela Segerová s Tomášem Nováčkem. Pečivo i ostatní 

základní potraviny jsou tak pro všechny znovu dostupné každý den v týdnu od v čase 8 – 11 



 

hod. Ve středu a v pátek i v odpoledních hodinách od 17 do 18 hodin. Chléb je nadále na 

objednávku a znovu je také 3x v týdnu zajišťován rozvoz nákupu do sousedních obcí 

Věstoňovic a Horních Vilémovic. Zároveň probíhají jednání o znovu obnovení výdejního 

místa České pošty v prostorách prodejny. 

 

Březen 

 

• V neděli 4. března odpoledne se v kulturním domě konal dětský karneval. Pro děti je 

připraveno množství her a soutěží, a tak se sál kulturního domu zaplnil malými pohádkovými 

a filmovými postavičkami, co s nadšením plní zadaný soutěžní úkol. 

 

• V sobotu 17. března organizují hasiči poznávací zájezd. Jejich cílem je tentokrát Muzeum 

rekordů v Pelhřimově, kde jsou k vidění stovky největších, nejmenších, nejdelších i 

nejtěžších věcí a kuriozit. Dalším cílem je pak město Humpolec a rodinný pivovar Bernard. 

Účastníci si mohli prohlédnout výrobní i skladovací prostory pivovaru. Na závěr prohlídky 

pak byla malá ochutnávka piva ve společenské místnosti. 

 

Duben 

 

• Při úklidu návsi v Beneticích v sobotu 14. dubna odpoledne je zameten celý prostor návsi. 

Upraveno dětské hřiště s povrchem z oblázků a vyhrabány přilehlé travnaté plochy. 

 

• V rámci akce Čistá Vysočina, v dubnu už druhým rokem vyrazily skupinky dobrovolníků 

kolem silnic vedoucích od Benetic a sbírali odpad, který nezodpovědné posádky vyhazují 

z oken aut. Ve směru na Bochovice - až za Červený kopec, směr Svatoslav - až za potok před 

Svatoslaví, směr Čechtín - až na křižovatku, směr Třebíč - až na Balounův most a směr do 

Horních Vilémovic čistí děti v rámci úklidu vesnice, protože je tam nejmenší provoz. Vždy 

bylo nasbíráno asi 70kg odpadu. 

 

• V úterý 24. dubna je uzavřen průjezd obcí Budíkovice. Demolicí mostku přes potok na konci 

obce byla zahájena výstavba kanalizace. Po vybudování nového mostku je průjezd obcí 

s omezením – průjezd stavbou – obnoven. Na závěr stavby bude položen nový povrch 

vozovky. Ukončení omezení je naplánováno na 31. července. Pro nás tato omezení 

znamenají změny v jízdním řádu autobusů a nutnost objíždění přes Čechtín, případně přes 

Trnavu. 

 

• O víkendu v sobotu 28. a neděli 29. dubna se v Beneticích konala pouť. Pouťové atrakce 

byly na návsi postaveny už od začátku týdne a vždy v podvečer již lákaly děti skákací hrad, 

kolotoč i houpačky. V sobotu v podvečer byla na návsi pouťová grilovačka s hudebním 

doprovodem kapely VOKKNO. V neděli, po kostelní mši vyhrává na návsi kapela 

z Rudíkova, kterou poté vystřídá reprodukovaná hudba kolotočářů.  

 

• Pálení čarodějnic, 30. dubna, letos vyšlo na pondělí. Po dohodě s majiteli je stejně jako 

v předchozích létech, v předvečer zapálená malá hranice s figurínou čarodějnice 

v předzahrádce domu č. 13. V hospůdce U Rybníčka je k mání limonáda a také sladkosti. U 

venkovního mobilního grilu je možno zakoupit něco na zub. A protože je druhý den svátek a 

nemusí se do práce ani do školy, nikdo domů nespěchá. 



 

Asi před 10 léty, v období, kdy se v Beneticích žádné události na den pálení čarodějnic 

nepořádaly, začali si obyvatelé Věstoňovic organizovat tento večer sami. Na louce hned 

vedle domu manželů Radka a Olgy Novotných č.p. 14 si postavili hranici a nakoupili nějaké 

občerstvení a buřty na opékání. Jako zázemí a zároveň úkryt před nepřízni počasí, jim 

posloužila stolem a lavicemi vybavená garáž rodinného domu. Z nápadu se stal zvyk, a tak 

od té doby každý rok 30. dubna scházejí se téměř celé Věstoňovice u Novotných v garáži. 

Hasiči jim přispějí soudkem piva, všechno ostatní mají ve vlastní režii.  

 

 

Květen 

 

• Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v neděli 19. května okrskovou soutěž v požárním útoku. 

Soutěž se konala na poli nad bývalým koupalištěm, jehož část si už před léty hasiči upravili 

na cvičiště. Klání se celkem účastnilo 14 družstev. Z toho byly 3 družstva žen, 2 dětská 

družstva a 9 družstev mužů. Benetice měly zastoupení pouze v mužské kategorii, ale zato 

hned 2 družstva. Zkušenější družstvo benetických hasičů zvítězilo a porazilo tak mistry 

Třebíčské ligy – Čechtín. Mladší benetický tým vybojoval pěkné třetí místo. Zdárnému 

průběhu soutěže přispělo i slunečné a teplé počasí, které bylo sice v závěru přerušeno 

bouřkou, ale náladu ani průběh bouřka nepokazila. 

 

Červen 

 

• Malé upozornění i varování přinesla bouřka v noci z pátku na sobotu 9. června. I když pršelo 

jen asi hodinu, spadlo za tu dobu 50 mm vody na metr čtvereční. Toto množství nestačilo 

absorbovat kukuřicí oseté pole nad Beneticemi. Voda i s množstvím zeminy vytekla z pole 

do příkopu a i mostkem v rohu pole, přelila se přes silnici. Příkopem po levé straně tekla dolů 

do vsi. Kanalizační vpusť, na konci příkopu se rychle zanesla trávou. Naproti domu č. 28 

Adama Rozkydálka voda znovu přetekla silnici a vzala s sebou část makadamu z nově 

budovaného vjezdu do domu č. 28. U vjezdu do bývalých objektů JZD se tok vody rozdělil. 

Část pokračovala beze škod dál po pravé straně silnice a druhá část namířila k budově 

obecního úřadu, kde zaplnila na izolaci zdiva připravený výkop kolem budovy. Dál mířila na 

náves, kde vtekla do rybníka. Dešťová kanalizace po obci je zbudovaná z betonových rour o 

průměru 50 cm. Chybným rozhodnutím se pod vsí asi před 40ti léty v zatrubňování 

pokračovalo rourami o průměru jen 30 cm. Tenhle průměr rour přívalu vody nestačil, a tak u 

domu Vlachových č. 20 voda vyrazila z kanálu na povrch. Zatopila dvůr domu č. 20 a prošla 

i pod vraty dvorem č. 1 rodiny Pohořelických a cestu hledala i po příjezdové komunikaci na 

Prahu. Voda si cestu z kanalizace na povrch našla i mezi rourami u hřiště, které z části 

zaplavila a zanesla zeminou. Tahle bouře nenadělala velkou škodu a během několika hodin 

za pomoci hasičské techniky i čelního smykového nakladače Vlasty Vostala hasiči vše 

uklidili. Zanechala za sebou jen 2 bahnem zanesené dvory a bahno i kamení na 

komunikacích. Nabízí se otázka: nebude některá z příštích bouří prudší a na vodu vydatnější? 

 

Červenec 

 

• Kompletní oprava střechy na škole. Stará krytina z eternitových šablon je odstraněna. 

Prkenné podbití bylo po nezbytných opravách opatřeno střešní fólií. Jako novou střešní 

krytinu doporučil pokrývač živnostník Jiří Maštera z Třebíče betonové tašky zn. Bramac. 

Střecha byla zároveň opatřena novými okapy a dalšími klempířskými prvky. Provedené 



 

práce byly v celkové hodnotě vyčísleny na  

518 606,- Kč  

 

Srpen 

 

• Opravu podlahy ve velké třídě s kompletní výměnou linolea zajistila v měsíci srpnu firma 

Zbyňka Dvořáka z Pocoucova. Hodnota práce včetně dodaného materiálu činila 66 275,- Kč 

 

 

Září 

 

• Na sobotu 1. září připravili hasiči a rodiče rozloučení s prázdninami. Pro děti byla připravena 

šipkovaná i skákací hrad. Bylo ale hlášeno deštivé počasí a tato předpověď se posléze i 

naplnila. Skákací hrad tak byl zrušen. K zakoupení byly grilované speciality, pro děti 

limonáda zdarma a k příjemné atmosféře přispěli i hudebníci z kapely VOKKNO. 

 

• 8. 9. Nohejbalový turnaj - 18. ročník O pohár obce Benetice. Turnaj byl opět zahájen 

systémem losování hráčů do jednotlivých týmů. Na pátém místě se umístilo družstvo ve 

složení; Petr Vaněk, Michal Vaněk a Milan Cejpek. Čtvrté místo obsadili Aleš Novotný, 

Zdeněk Doležal a Jakub Vostal. Třetím místo Petr Mikuláš, Radek Novotný a Jan Šoukal. 

Místo druhé - Radek Novotný (Tř.), Michal Valík a Ladislav Mikuláš. První místo – Karel 

Houzar, Martin Starý a Zdeněk Krejčí 

 

• V sobotu 15. září se ve Věstoňovicích konal již III. Ročník běhu okolo Javora. Hlavní trasa, 

asi 3,5 km dlouhá, vedla přes Jelení hlavu a okolo Javora zpět na věstoňovickou náves. 

Vyběhlo na ni 16 běžců. Nejrychlejší čas byl 16 minut a 22 sekund. Kratší trať kolem 

Věstoňovic byla určena dětem a vyzkoušelo si ji 11 dětí. Nejmladších 5 dětí si zazávodilo 

kolem rybníka. Senioři, kteří v minulém ročníku zvládli obejít nejdelší trať, si v tomto 

ročníku prošli střední trať kolem Věstoňovic. Na závěr nechybělo vyhlášení výsledků, 

předání perníkových medailí a příjemná volná zábava s občerstvením. Tato událost nabírá na 

oblibě a každým rokem se jí účastní více závodníků. 

 

• V sobotu, také 15. září odpoledne, pořádali rybáři v Beneticích na návesním rybníku 

rybářské závody o první cenu 30l sud piva. Zúčastnit se mohli rybáři i nerybáři, ale pouze 

občané Benetic a Věstoňovic. Startovné činilo 150,- Kč, přičemž kapra v rozmezí mír od 50 

do 60 cm si mohl úspěšný lovec ponechat. Ostatní ryby se vracely nazpět. Hodnocení bylo 

systémem, co centimetr délky úlovku to bod. První místo v soutěži vybojoval Marek Houzar 

s 261 body. Druhé místo se 125 body získal Zdeněk Krejčí ml. Třetí místo připadlo 

Michalovi Valíkovi, který ulovil 66 bodů, a čtvrté místo získala Veronika Valíková s 38 

body. 

 

• V neděli 30. září s na louce u Věstoňovské zastávky autobusu konala Drakiáda. S možností 

vyzkoušet koupeného či vlastnoručně postaveného draka. Bylo možno na malém ohýnku i 

opéct špekáčky. 

 

 

 

 



 

Říjen 

 

• 5. a 6. října volby do senátu a obecních zastupitelstev. Do obecního zastupitelstva 

kandidovalo čtrnáct kandidátů 1. Veronika Musilová; 2. Petra Vodová; 3. Mgr. Ing. Jan 

Vostal; 4. Ing. Vítězslav Herbrich; 5. Michal Vaněk; 6. Eva Mikulášová; 7. Bc. Jana 

Vostalová; 8. Marek Houzar; 9. Michal Valík; 10. Radek Novotný; 11. Lenka Houzarová; 

12. Karel Krejčí; 13. Tomáš Nováček; 14. Adam Rozkydálek.  

S velmi pěknou volební účastí – 83,45 % – byli na další čtyřleté období do obecního 

zastupitelstva zvoleni – Michal Valík, Bc. Jana Vostalová, Radek Novotný, Ing. Vítězslav 

Herbrich, Karel Krejčí, Ing. Mgr. Jan Vostal a Petra Vodová. 

 

• Během listopadu byla v sále kulturního domu vyměněna dvoudílná opona (2 ks 6 x 3,7 m) i 

horní volán tzv. Harlekýn o rozměrech 0,7 x 12 m ve vínové barvě. Vyměněn byl i zadní 

závěs o rozměrech 3,9 x 18 m. Závěs je proveden v tmavě šedé barvě. Také okna v sále byla 

opatřena novými závěsy (12 ks o rozměrech 3 x 3,2 m) také ve vínové barvě. Celková cena 

za provedené dílo činila 34.000, - Kč. Zhotovitelem celého díla je paní Martina Soukupová 

z Drahotic, okres Mladá Boleslav. Návštěvníci kulturních akcí, a zvláště pak divadelních 

představení se tak mohou těšit na kulturní zážitek umocněný příjemnějším prostředím. 

Kulturní dům byl dán do užívání před poutí v dubnu, roku 1980. Původní opona i závěsy tak 

sloužily svému účelu dlouhých 38 roků. 

 

• V úterý 23. října vzala ředitelka školy paní Mirka Straková děti ke koním do Stříteže u 

Třebíče. Jako nadšená chovatelka ukázala dětem i svého koně a děti seznámila se vším, co se 

chovu koní týká. 

 

Listopad 

 

• Na čtvrtek 1. listopadu svolal odstupující starosta Karel Houzar ustavující zastupitelstvo, aby 

si nově zvolení zastupitelé vybrali ze svého středu starostu a místostarostu. Zvoleni byli – do 

funkce starosty Bc. Jana Vostalová a místostarostou se stal Radek Novotný. 

 

• V sobotu 17. listopadu mohli návštěvníci kulturního domu v Beneticích shlédnout divadelní 

hru – Nejkrásnější válka – v podání Ochotnického divadelního souboru z Budišova. Začátek 

byl v 17,00 hodin. Vstupné pro dospělé 60,- Kč, pro děti 30,- Kč 

 

• 18. listopadu napadlo asi 3 cm prvního sněhu. Vydržel jen dva dny. 

 

• V sobotu 24. listopadu v 18, 00 hodin zahájil starosta sboru dobrovolných hasičů Vlastimil 

Vostal v pořadí již 76. valnou hromadu. Tradičně se valné hromady zúčastnili i členové 

sousedního sboru z Horních Vilémovic. Po symbolické minutě ticha za zemřelé členy byly 

předneseny zprávy o činnosti i hospodaření sboru i o výsledcích soutěžního družstva. 

V diskusi vystoupil bývalý starosta obce Karel Houzar s poděkováním za podporu, jíž se mu 

po dobu výkonu funkce dostávalo. Poté se ujala slova nově zvolená starostka obce Jana 

Vostalová, s poděkováním za důvěru a přáním nadále pokračovat ve výborné spolupráci 

hasičů s obcí. Jiří Pojer, starosta sboru z Horních Vilémovic pozval zúčastněné na valnou 

hromadu hornovilémovských hasičů. Po ukončení oficiální části byl podáván tradiční 

výborný srnčí guláš a rozproudila se živá zábava, během které měli členové sboru možnost 

zaplatit členské poplatky ve výši 100 korun na další rok. 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=6104&xobec=590304&xokrsek=1&xstrana=810&xstat=0&xvyber=0
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https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=6104&xobec=590304&xokrsek=1&xstrana=806&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=6104&xobec=590304&xokrsek=1&xstrana=813&xstat=0&xvyber=0
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https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=6104&xobec=590304&xokrsek=1&xstrana=804&xstat=0&xvyber=0
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https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=6104&xobec=590304&xokrsek=1&xstrana=803&xstat=0&xvyber=0


 

Prosinec 

 

• V neděli 2. prosince v podvečer, začátek adventu, se spolu s veřejným osvětlením rozsvítil i 

rostlý vánočně vyzdobený stříbrný smrk v parku u zastávky. O Vánoční výzdobu i o park 

samotný se stará rodina Krejčova, žijící hned naproti v domě č. 5. 

 

• V úterý 11. prosince se děti základní školy s učitelkami zúčastnily se výukového programu 

Ze života včel v ekocentru Chaloupky ve Velkém Meziříčí. Program dětem přiblížil všechno 

o včelách, včelaření a včelích produktech. Děti si na příkladu včely zopakovaly hlavní znaky 

hmyzu, ochutnaly různé druhy medu, zkusily si vyrobit svíčku ze včelího vosku a také 

medový perník. 

 

• Další sníh napadl v noci z neděle 9.12 a během pondělí, asi 15 cm a bylo nutno poprvé 

prohrnovat. Ve středu 12. 12. odpoledne při silném sněžení nastal kolaps dálnice D1. Provoz 

na dálnici začal kolabovat odpoledne po hustém sněžení. Kolony se postupně protáhly na 

desítky kilometrů, několikrát museli policisté dálnici uzavřít. Policisté asistovali i 

sypačům, které do kolon vjížděly z protisměru. Doprava na dálnici D1 ve směru na Brno 

mezi středními Čechami a Vysočinou ve čtvrtek znovu kolabovala. Kolony byly dlouhé až 

desítky kilometrů. Doprava kolabovala na dálnici postupně na několika místech. Kolaps 

provozu způsobila podle Kraje Vysočina nepřipravenost modernizovaného úseku mezi 

Humpolcem a Větrným Jeníkovem na zimní podmínky. Auta stála v kolonách až 14 hodin. 

Od středy 19. prosince ale nastala obleva. V noci byly teploty ještě mírně pod nulou ale přes 

den už + 2 a v sobotu 22. prosince už +6°C a déšť. 

 

 

• V úterý 25. prosince pořádal sbor dobrovolných hasičů Štěpánskou zábavu se skupinou 

Reflexy, na které jako host vystoupila také místní rocková skupina Čistý průstřel 

 

• V sobotu večer 29. prosince se na pozvání starostky Jany Vostalové schází zastupitelstvo a 

další činovníci obce k neformálnímu zhodnocení právě končícího roku a prodiskutování 

zamýšlených akcí roku nadcházejícího. 

 

• Necelá padesátka účastníků v pořadí už šestého pochodu z Věstoňovic k Velkému Javoru a 

dál k lesní chatce Hubertus, vyšlápli z věstoňovské návsi v pondělí 31. prosince o půl desáté 

dopoledne. U velkého Javora proběhlo hromadné focení a poté vyráží dál k Hubertusu, kde si 

děti i dospělí opekli buřty. Po cestě nazpět se u Velkého Javora setkali se skupinou turistů 

z Trnavy, kteří také každoročně pořádají Silvestrovský výšlap se stejným cílem. Bylo 

zataženo a vál mírný severozápadní vítr o teplotě +2°C. 

 

• 31. 12. Odpoledne v KD Benetice od 16,30 hod program pro nejmenší děti – loutkové 

divadlo o Červené Karkulce. Poté jsou připraveny hry pro děti a mládež. Později volná 

zábava a Vystoupení hudebních uskupení; VOKKNO, VOKKNO ELEKTRICK, BEZBUK 

 

 

 

 

 

 

 



 

Činnost JSDH 

 

Jedním z hlavních úkolů, na kterém se jednotka podílela, byla izolace budovy obecního úřadu proti 

zemní vlhkosti. Při tomto se zároveň pracovalo na opravách části hasičské zbrojnice. Práce na 

opravách zbrojnice byly završeny dnem otevřených dveří 3. listopadu, kdy mohli zájemci 

nahlédnout do zázemí JSDH a prohlédnout zařízení a techniku se kterou jednotka disponuje. 

Členové JSDH ve spolupráci se Svatoslavskými hasiči týdenní letní tábor pro děti v Měříně, kterého 

se zúčastnilo 47 dětí. Dále, kromě údržby techniky, školení a pomoci občanům byla jednotka 

povolána krajským operační střediskem k celkem 8 výjezdům. Z toho dva nejpodstatnější. 8. 

července vyjela jednotka jako podpora a zázemí pro psovoda Adama Vasilova k pátrání po 

pohřešované osobě do Svídnic, okres Rychnov nad Kněžnou. Při této akci se plně osvědčil nový 

dopravní automobil Fiat Dukato. Druhá nejpodstatnější událost roku nastala v neděli 14. října 

v 15,08 hodin vyhlášením poplachu na požár lesa u Hroznatína. Už v 15,13 hod vyjížděla od 

požární zbrojnice jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou v počtu 7 členů. Na místo 

dorazili první a natáhli vedení. Zásah probíhal v náročném terénu a za pomocí dýchací techniky. 

Zásah byl náročný i časově a návrat posledních členů jednotky byl až v pondělí odpoledne. Tedy 

více jak po 24 hodinách. Při této události nastala vážná závada na motoru cisterny. Utržený čep 

pístu a ojnicí proražený blok motoru. Pro závažnost poruchy bylo rozhodnuto automobil už 

neopravovat. Vlivem této události došlo k bezúplatnému převodu vozidla stejného typu z Rokytnice 

nad Rokytnou, které byla přidělena nová technika.  

Kůrovcová kalamita graduje. Během posledních roků způsobila úplnou devastaci smrkových lesů 

na Třebíčsku a celé Vysočině. Do konce listopadu bylo v lesích obce Benetice vytěženo 3 810 

kubíků dřeva, převážně nasazením Harvestorové techniky. Na bezkontaktní přiblížení dřeva na 

skládky (pomocí vyvážeček – dřevo se netahá po zemi) získala obec dotaci od státu 48 460,- Kč. 

Těžbou vzniklo 15 ha holin, kde se budou postupně lesy obnovovat. Zisk z prodaného dřeva činil 

3 745 100,- Kč, zatím co náklady na těžbu a přiblížení se vyšplhaly na 2 192 500,- Kč. V nastalé 

katastrofální situaci je nedostatek lidí i strojů na těžbu, přičemž náklady za těžbu rychle rostou a 

cena dřeva na trhu neustále klesá. Jen díky správci obecních lesů, odborníkovi Ing. Herbrichovi, se 

s obtížemi daří sehnat těžební kapacity a vytěžené dříví udat na trhu. Výhled na rok 2019 

předpokládá podobný scénář jako v roce uplynulém. Stále pokračuje těžba kůrovcových porostů, po 

jejichž celkovém vytěžení bude následovat neméně náročná etapa lesní obnovy. 

Stejně špatně jsou na tom i drobní vlastníci lesů. Je patrné vyčerpání, a i smíření se s osudem. Už 

není co zachraňovat. Část lesů je vytěžená a zbylá část suchá na stojato. Firmy operující 

s Harvestory v sousedství nabízejí těžbu a prodej za 160,- Kč za kubík. Tuto cenu už majitelé 

nejsou ochotni akceptovat, rozhodnuti postupně pokácet a odvézt z lesa vlastními silami.  

Sezónu požárního sportu zahájili hasičští sportovci 19. května při okrskové soutěži v Beneticích, 

kde vybojovali pěkné třetí místo. A protože je soutěžní družstvo složeno z poloviny z hasičů 

z Budíkovic, čekal je hned druhý den útok za Budíkovice na Karlově náměstí v Třebíči, kde zaběhli 

krásné druhé místo. O týden později byla zahájena Žďárská liga s dvanácti soutěžemi, ve které 

spojené družstvo Benetic a Budíkovic získalo jedenácté místo. 

V uplynulé hokejové sezoně si benetičtí Lvi vedli velmi dobře. Ve skupině B mezi sebou soupeřilo 

a snažilo se dostat do postupující elitní čtyřky osm týmů. Hrálo se dvoukolově, což přineslo 14 

zápasů. Benetičtí Lvi většinu soupeřů přehráli a vydařenou sezonu zakončili na velmi pěkném 

druhém místě. Tento úspěch znamenal postup do extraligy ML Velkého Meziříčí. Na konci září, po 

individuální letní přípravě, byla zahájena již 10. hokejová sezona. Do uzávěrky Benediktina naši 

hokejisté odehráli 9 utkání, kdy dvakrát slavili vítězství a sedmkrát odjeli s prázdnou. Před sebou 

mají ještě jedno utkání základní skupiny a poté je čeká play off, ve kterém budou obhajovat místo 

v extralize. 

Na vodní srážky byl prosinec mírně nadprůměrný a klíčové nádrže na Vysočině – Vranov, Vír a 

Dalešice, se pozvolna plní. Vodohospodáři udávají v průměru necelých 50% naplněnosti zmíněných 

přehrad. Hladina vody roste i v nádrži Hubenov, která je zásadní pro zásobování krajského města 

Jihlavu. Je to ale hlavně z důvodu, že stále platí zvláštní režim pro hospodaření s vodou a nádrže 



 

pouští do toků pod sebou jen nejnutnější minimum. I když jsou tyto zprávy vcelku příznivé, stále se 

jedná pouze o povrchové vody. Stav podzemních vod je i nadále špatný a hydrologické sucho 

přetrvává. 

 

V roce 2018 se zastupitelstvo obce sešlo 8x.  Žádný nový občanek se nenarodil a také nikdo z 

občanů nezemřel. Ke konci roku tak má obec Benetice 191 obyvatel. 

 

 

Významné výročí oslavili 

 

Anděla Vidláková Benetice 16  85 roků 

Marie Krčálová Benetice 51  80 roků 

Pavla Karasová Benetice 22  75 roků 

Vilém Novotný Věstoňovice 1  70 roků 

Marie Krejčová Benetice 27  70 roků 

Alois Krejčí  Benetice 8  70 roků 

 
         zapsal kronikář Jiří Vlach 


