
 
 

 

 

Zápis do kroniky 2020 
 

Leden 

• Nový rok. Teplota lehce pod nulou, slunečný den bez mráčku. Někteří občané samostatně 

vyráží na pěší túru s cílem vrchol nejvyššího kopce okolí Smrček. S příchodem tmy je, jako 

každý rok, opět v obou obcích nabízen Starostovský svařák a následně odpálen ohňostroj. Je 

to příležitost k prvnímu setkání obyvatel v novém roce a jako vždy s velkou účastí. 

 

• O víkendu 4. a 5. ledna vyšly skupinky tří králů s průvodci. Tentokrát obcházela v každé 

obci jiná skupina. Za Benetice a Věstoňovice se celkem vybralo 9922,- Kč; V Horních 

Vilémovicích 3598,- Kč; V Bochovicích a Batouchovicích 6803,- Kč; Ve Svatoslavi 10241,- 

Kč. Celkem se za farnost Benetice podařilo vybrat pěkných 30 564,- Kč. 

 

• Během víkendových dnů 18. a 19. 1. napadlo asi 4 cm sněhu a drží. Teplota se drží lehce 

pod nulou. Sníh tak vytvořil alespoň zdání opravdové zimy. 

 

• V sobotu 25. ledna uspořádali hasiči malou oslavu k výročí 40 roků od zavření hospody u 

Přinosilů a otevření hasičské klubovny. Oslava probíhala od 14,00 hod v předsálí kulturního 

domu. K občerstvení připravili zabíjačkové pochoutky na způsob obecní zabíjačky. Role 

řezníka se ujal Antonín Houzar ml.   A samozřejmě k dispozici točené pivo i něco ostřejšího. 

 

Únor 

• V sobotu 1. února bylo slunečné počasí bez mráčku, s noční teplotou 6°C a denní přesahující 

12 °C. Rekord v maximálních teplotách pro tento den padl na 134 stanicích ze 154 měřících 

alespoň 30 let. Překonán byl také na všech 11 stanicích měřících alespoň 100 let, včetně 

pražského Klementina měřícího 245 let (starý rekord 13,1 °C z roku 2002, nový má hodnotu 

14,8 °C). Již druhý den odpoledne bylo zataženo a mrholilo. V dalších dny se ochlazovalo 

až k nule a vytrvale drobně pršelo. 4. února dopoledne přešel déšť do sněžení. 

• Prvního února odpoledne od 15,00 hod se v hospůdce U Rybníčku konal již 7. ročník 

Slivovicového koštu. Zúčastnilo se 8 soutěžících. 

• Na pátek večer 7. února pozval Ladislav Mikuláš (Věstoňovice 11) přátele k malé oslavě 

svých 70. narozenin. Samozřejmostí bylo občerstvení, pivo i něco ostřejšího. 6ivou zábavu 

doprrovázely tóny harmoniky a oslavenec si zahrán a svůj oblíbený vozembouch. 

 



 

• V sobotu 8. února pořádali hasiči tradiční Hasičský ples. Zúčastnilo se asi 120 platících 

hostů. K tanci a poslechu zahrála také již tradičně skupina EVIS. K občerstvení bylo mimo 

jiné i výborné uzené maso. 

 

• 10. února od ranních hodin řádila nad Českou republikou vichřice Sabine. Přišla od západu a 

cestou na Vysočinu vyvracela i lámala stromy a strhávala krytinu ze střech domů. Již 

v odpoledních hodinách hlásili energetici, že bez proudu je víc jak 300 tisíc domácností. Na 

Třebíčsku větší škody hlášeny nebyly, ale například v Rohozné na Jihlavsku poškodila 

vichřice střechy na 50ti domech. První odhad škod v lesích byl na jeden milion kubíků 

polomů. 

 

• 23. února v noci Česko zasáhl silný vítr, na Sněžce měla Yulia sílu orkánu a v nárazech z 

polské strany rekordní rychlost 223 km/h. Překonala tak i orkán Kyrill. Vítr odpoledne a 

večer omezil dopravu na zhruba třech desítkách železničních tratí a způsobil i nehody. Třeba 

na Karlovarsku spadl kvůli větru strom na autobus. Bez proudu skončily tisíce lidí, dodávky 

energie se ale dařilo rychle obnovovat. Vichr provázel vydatný déšť, který zvedl hladiny 

některých toků.  

 

• V noci na 28. února napadlo asi 5 cm sněhu, bylo větrno a tvořily se sněhové jazyky 

 

Březen 

 

• Za odevzdaný bioodpad (tráva, větve) měla obec možnost odebrat kompost, který slouží 

jako hnojivo a k vylepšení půdy. Jedna fůra byla složena v Beneticích vedle školního a 

druhá ve Věstoňovicích vedle č.p. 14. Zájemci si tak mohli odebrat přiměřené množství 

k vylepšení půdy ve svých sklenících a záhonech.  

 

• V pátek 6. března se rodičům Mirkovi a Lucii Vostalovým (Benetice 56) narodila dcera 

Nina 

 

• V Březnu byly zahájeny práce na rekonstrukci budovy obecního úřadu. V plánu je zateplit 

plášť budovy a instalovat nový systém topení. To bylo dosud zajišťováno dosluhujícími 

akumulačními kamny. Bylo odstraněno ocelové schodiště k samostatnému vstupu do 

posilovny (původně samostatný vchod pošty) a vchod do místnosti obnoven zvnitřku 

budovy. Některé práce jsou prováděny brigádně svépomocí. Ostatní provádí firma 

SOFISTAV Rudíkov. 

 

• Již v půli prosince 2019 byl v Čínském městě Wu-chan zaznamenán výskyt nového 

Koronaviru, jenž vyvolával onemocnění covid-19, proti kterému není účinný lék. Nákaza se 

rychle šíří až přerůstá do celosvětové pandemie. Po Číně jsou nejhůře postižené státy Itálie, 

Španělsko, Německo a v USA stát New York. Onemocnění covid-19 bylo v ČR 

zaznamenáno poprvé 1. března. Na konci téhož měsíce,překročil počet lidí s prokázanou 

nákazou koronaviru 3300. 11. března jsou uzavřeny školy a rušeny všechny hromadné akce. 

V Beneticích zrušen připravovaný dětský karneval. Nákazou je nejvíce postižená Praha – 



 

čtvrtina nakažených z celé ČR, dále Středočeský a Ústecký kraj. Ve čtvrtek 12. března 

vyhlásila vláda stav nouze na dobu 30 dnů. Uzavřené jsou všechny obchody a provozovny 

služeb. Otevřené zůstávají pouze prodejny s potravinami, lékárny a drogerie. Uzavřené jsou 

restaurace, je omezení volného pohybu, k cestám nezbytně nutným k obstarávání základních 

životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického 

zboží apod. Někteří zaměstnavatelé přerušují výrobu a nechávají zaměstnance na procentech 

doma. Mezi malými firmami a živnostníky se objevují první případy ukončení činnosti. Stát 

slibuje finanční pomoc. Od 19. března je vyhlášena povinnost nošení roušky. Je kritický 

nedostatek ochranných pomůcek. Roušky si šijí lidé vlastními silami, proto jsou znovu 

otevřeny galanterie. Dobrovolníci šijí roušky pro nemocnice, prodavače, záchranáře, hasiče, 

policii… pro všechny v tzv. první linii. Všechna média podávají obyvatelům nepřetržitě 

online informace o průběhu výskytu nákazy. Na internetu běží stresující počítadla s údaji o 

počtech testovaných, nakažených, úmrtích, uzdravených. Ve většině případů úmrtí jsou lidé 

oslabení dalšími nemocemi, cukrovka, oslabená imunita, srdeční choroby, rakovina apod. A 

jako v každé době, i v takto těžké situaci vymýšlejí lidé a šíří nejrůznější vtipy na téma 

Koronavirus a pandemie. Ve dnech 20. - 25. března se v Benetické škole několikrát sešli 

dobrovolnice a ušily roušky pro všechny občany obce a výjezdovou jednotku JSDH. Ušily 

také 120 roušek pro nemocnici v Třebíči a dalších 120 roušek pro nemocnici v Jihlavě. 

 

• Poslední dekáda března a první dny dubna přinesly sice slunečné ale poměrně chladné 

počasí. Teploty v noci padaly na 4 až 6 stupňů pod nulou a ve dne stoupaly sotva 6 a 8 nad 

nulou. Výjimečným dnem v tomto byla sobota 28. března. Ranní teplota na nule, zatímco 

odpolední vyšplhala na jarních 17 °C 

 

Duben 

• Pondělí 6. dubna. Hasiči HZS Vysočina vyjíždějí k velkému množství požárů. Díky 

příhodnému víkendovému počasí pálili vlastníci lesů klestí. Nedostatečně uhašená ohniště 

pak rozfoukal čerstvý vítr do lesních požárů. Jen v tento den hasiči zasahovali u 132 požárů 

lesa a trávy na Vysočině. Večer byl v celém kraji vyhlášen zákaz rozdělávání ohňů. 

Z důvodů déle trvajícího nadměrného sucha vešel od 6. 4. 2020 v platnost úplný zákaz 

pálení klestí, vypalování trávy a rozdělávání ohňů. Celý následující týden, včetně 

Velikonočních svátků bylo slunečné a teplé počasí. Noční teploty se pohybovaly kolem +3 

až +5 stupňů. Přes den pak teploměr ukazoval 17–20 stupňů. Změna nastala až o 

Velikonočním pondělí 13. dubna. Odpoledne přišla první jarní bouřka, při níž spadlo 8 mm 

vody. Do rána se citelně ochladilo. V noci klesla teplota na nulu a přes den bylo max. 6 

stupňů tepla. V úterý 14. dubna bylo střídavě oblačno až zataženo se sněhovými 

přeháňkami.     

• Ve čtvrtek 9. dubna schválila vláda Andreje Babiše prodloužení nouzového stavu do konce 

dubna. Důvodem je trvající stav ohrožení zdraví obyvatel České republiky v důsledku 

epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a z něj vyplývající potřeba vyhlašovat operativně 

nezbytná opatření v prevenci proti šíření choroby covid-19, v nákupu nutných ochranných 

prostředků či v oblasti zajištění bezpečnosti. 



 

• Pokračují práce na opravě budovy obecního úřadu. Je přestavěno sociální zařízení, 

postavena příčka naproti schodišti a zrekonstruovány podlahy ve vstupní hale a v místnosti 

posilovny. Všechno i s novou výmalbou, která je provedena i v kanceláři obecního úřadu. 

V přízemí probíhají stavební práce při rekonstrukci sociálního zázemí a budoucí technické 

místnosti pro vytápění tepelným čerpadlem. Venku je proveden výkop pro instalaci izolace 

proti vlhkosti poslední strany budovy, kde dřív byly ocelové schody. Při strojním kopání 

došlo k poškození vodovodní přípojky do budovy. 

 

Květen 

• V sobotu 2. května připevnil Michal Valík a do dřevěných desek vypálené názvy obcí na 

autobusové čekárny V Beneticích i Věstoňovicích. 

 

• Po téměř letních víkendových teplotách, kdy ráno ukázal teploměr víc jak 10 °C a 

odpoledne i přes 20 °C, dostavili se Ledoví muži. 12. května na Pankráce ráno +1 °C a přes 

den jen lehce nad +10. Druhý den ještě op stupeň méně. Stejně chladno bylo i 14., to už i 

s mírným deštěm. Žofie, 15. května přinesla také chladný den s drobným deštěm. 14. i 15. 

spadlo po 6 mm srážek. 

 

• V květnu také využili hasiči v nouzovém stavu uzavřené hospůdky a všechny místnosti nově 

vymalovali. Nejvíce se o to zasloužili bratři Houzarové. 

 

• Ve čtvrtek 14. května zemřel benetický rodák, z domu č. 14 pan Jiří Vlach ve věku 84 roků. 

Po opuštění rodného domu, žil s rodinou několik let v Horních Vilémovicích. Pak si 

s manželkou postavili rodinný dům v Třebíči, kde také pracoval jako vedoucí na pobočce 

státního závodu Ovoce a Zelenina. Rozloučení se konalo v úterý 19. května v kostele Sv. 

Martina v Třebíči. 

 

• Od čtvrtka 14. května k nám zajíždí pojízdná prodejna s masem, uzeninami a zabíjačkovými 

specialitami z Bobrové. Své zboží nabízí každý čtvrtek od 10,20 hod na návsi v Beneticích. 

 

• Pokračují práce na rekonstrukci budovy obecního úřadu. V patře na chodbě je vyměněna 

dlažba, přestavěno WC, vystavěna příčka v místech původního schodiště. Vznikla tak nová 

místnost. Jsou doplněny rozvody el. Vedení a zrušeno již nefunkční topení akumulačními 

kamny.  Místo toho je vybudováno topení teplovodní. Zdrojem se stane tepelné čerpadlo 

vzduch-voda s akumulačními nádržemi umístěnými v technické místnosti v suterénu – dříve 

umývárna. Je provedena nová výmalba a místnosti jsou osazeny novými svítidly. Spousta 

prací je prováděna svépomocí. Stavební činnost zajišťuje firma Sofistav a instalace topení 

provedl Jiří Pojer za firmu Rostislava Louckého. 

 

• V pondělí 18. května se rodičům Veronice a Tomášovi Musilovým (Benetice 32) narodila 

dcera Beáta.  

 



 

• Během května byla na zákristii kostela vyměněna krytina střechy. Starý zinkovaný, už 

značně poškozený plech nahradil plech měděný. 

 

• V pondělí 18. května také končí nouzový stav vyhlášený vládou České republiky kvůli 

koronaviru, většina omezení by však měla skončit až o týden později. 

 

• Od čtvrtka 21. května je z důvodu rekonstrukce povrchu uzavřena silnice na Bochovice. Od 

křižovatky nad Beneticemi až po křižovatku na Hroznatín. 

 

• Od pondělí 25. května přestala platit další opatření kvůli koronavirové pandemii. Lidé už 

nemusí na veřejnosti nosit roušky, naplno se otevřely restaurace, hotely, bary, ale i hrady a 

zámky, stejně jako bazény, wellness centra, solária či sauny. Roušky však jsou i nadále na 

některých místech povinné. Například v restauracích, a to jak pro personál, tak pro hosty, 

lidé je budou moci odložit jen při konzumaci. Roušku by si měl nasadit každý, kdo se 

zvedne od stolu. 

 

• Ve čtvrtek 28. května se otevřela naše hospůdka U Rybníčku. Na první službu po nuceném 

uzavření, nastoupil Radek Novotný. I když byla přestávka v provozu dva měsíce, žádný 

nával hostů se nekonal. První dny od znovuotevření, co se návštěvnosti týká, byly 

v porovnání s dřívějškem spíše průměrné.  

 

• V průběhu května bylo 14 deštivých dnů a spadlo 88 mm srážek. (140 mm v Květnu 2019) 

Pršelo ale většinou jen málo a v přeháňkách. Jen jediný den napršelo víc jak 20 mm. Jinak 

vždy pod 10 a průměrně 6 mm za den. Teplotou byl květen jak na houpačce. Převládaly spíš 

chladnější dny s teplotou od 10 do 15 °C, byly ale i dny letní s teplotami přes 20°C. Poslední 

dny měsíce bylo opět počasí chladné s občasnými dešťovými přeháňkami. V neděli 31. 

května teplota vyšplhala na pouhých 11°C. 

 

 

Červen 

 

• V pondělí 22. června byla otevřena zrekonstruovaná silnice na Bochovice. Silnčáři během 

rekonstrukce kompletně rozrušili povrch vozovky, navezli novou vrstvu makadamu a nový 

povrch vytvořili stříkanou metodou. Vystavěli nové podtoky vody pod silnicí u Bílého 

(Vaňkova) kříže a u Vlachova březíčka. Ve třech zatáčkách osadili svodidla. 

  

• Červen byl velmi deštivým měsícem, během nějž spadlo 191 mm dešťových srážek. Bylo 16 

dnů, kdy aspoň trochu zapršelo. Jenom během čtvrtka 29. 6. napršelo 43 m 

 

 

Červenec 

 

• Pátek 11. července patřil k dosud nejteplejším dnům roku 2020. Od rána jasná obloha a 

teplota dosáhla 32 stupňů. K večeru se začalo postupně zatahovat a zvedl se vítr. Mezi 

dvacátou a jednadvacátou hodinou se nad severní Vysočinou od západu přehnala prudká 



 

bouře. Na mnoha místech v okolí Polné a Žďáru nad Sázavou padaly kroupy a prudký vítr 

vyvracel stromy. Další bouře dorazila později i nad náš kraj ale nebyla zdaleka tak prudká a 

nenadělala žádné škody. Pršet začalo kolem 23. hodiny. Během ní a následujícího, 

chladného a deštivého dne spadlo 35 mm vody. 

 

• Stejně jako rok předešlý i letos se pod záštitou Jany a Vlasty Vostalových, konalo posezení 

se spoluobčany. K občerstvení byly speciality z udírny, a pro děti skákací hrad. A také jako 

loni zajišťovalo hudební produkci uskupení Kolegium Kretena. 

 

 

Srpen 

 

• Po domluvě s obecním úřadem, vyřezal Marek Pacal neudržované křoviny na spodní straně 

hřbitova 

 

• Pondělí 11. srpna. Den, který se zapsal do dění naší obce nešťastným způsobem. Odešel 

Karel Krejčí nejstarší. Při natírání střechy plechové kůlny nedopatřením prošlápl 

polykarbonátovou desku nahrazující světlík. Pádem z výšky si způsobil vážná zranění. 

Přiletěl vrtulník. Ale ani rychlá záchranná služba už nedokázala pomoci.  

 

• Koncem srpna nechal obecní úřad opravit dvě kanálové vpusti. Jednu na vrchní části 

autobusové zastávky a druhou na protější straně. Na propadené vpusti upozorňovali i řidiči 

autobusů. 

 

 

Září 

 

• V neděli 6. září se rodičům Alešovi Krejčímu a Jindřišce Plechaté (Benetice 48) narodil syn 

Dalibor 

 

• Na pondělí 14. září od 16:30 hod svolává starostka Jana Vostalová brigádu. Bylo třeba 

uklidit klest ze hřbitova, dále vyčistit vozovku, v místě odbočky z hlavní silnice pod 

bývalým obchodem (č.p.31) z důvodu vyjednané opravy. Brigádníci také vyčistili i mříže 

kanálových vpustí. V následujících dnech provedla správa silnic opravu vjezdu do bývalých 

objektů JZD a vysprávky silnice přes obec. Nový povrch dostala silnice již v létě roku 1986 

a tak už bylo potřeba zalepit množství prasklin a děr. I opravy po stavbě vodovodu z r. 2010. 

 

• Ve středu 23. září se rodičům Karlovi a Kamile Houzarovým (Benetice 43) narodila dcerka 

Sabina. 

 

Říjen 

 

• Ve čtvrtek 1. října opravili hasiči Jan Vostal, Petr Vaněk ml. a Pavel Krejčí, co by bagrista, 

odtok z rybníka a kanalizační sběrač dešťové vody v uličce na „Prahu“. Zřejmě špatným 



 

usazením a asi i vlivem zatížení těžšími vozidly podemlela protékající voda uložení rour. Ty 

byly v jednom místě vyjmuty, podbetonovány a opět uloženy. 

 

• V sobotu 3. října se u rybníku na návsi v Beneticích konají již tradiční Rybářské závody. 

 

• V říjnu oznámil obecní úřad zprávu o obnovení nájemních smluv na hřbitovní místa na 

dalších deset roků. Proběhlo malé zdražení z důvodů zvyšování cen vody a likvidace 

odpadu. Cena jednohrobu celkem 600,-Kč dvojhrobu celkem 900,-Kč a trojhrobu celkem 

1200,-Kč. 

  

• V polovině října byl kvůli zmlazení až k zemi ořezán živý plot podél schodiště ke kostelu.  

 

• Z důvodů neustálého nárůstu počtu pozitivních výsledů testů na Covid-19 je od pondělí 5. 

října opět vyhlášen nouzový stav v celé ČR kvůli pandemii koronaviru. A tak kromě spousty 

jiných omezení životních podmínek občanů celé ČR musela zavřít i naše základní škola i 

hospůdka U Rybníčka. 

 

• Obecní úřad oznámil, že z důvodů inflace a změny v zákonech dojde k navýšení ceny za 

svoz odpadů. Největší změnou v novém zákonu by mělo být navýšení základního poplatku 

za uložení jedné tuny směsného komunálního odpadu z 500 Kč na 800 Kč. Dojde také k 

rozšíření a modernizaci dotřiďovací linky Třebíč“. Zatímco do konce roku 2020 bude 

stávající třídicí linka fungovat tak jako doposud, od začátku nového roku dojde k zásadní 

změně. Třídící linka se zastaví na pět měsíců. Po vystěhování starého lisu a pásových 

dopravníků na plasty a papír bude linka zcela mimo provoz. Odpad z obcí bude směřovat do 

třídíren ve Znojmě, Jihlavě, Žďáru nad Sázavou nebo v Brně. I to bude po období odstávky 

znamenat pro obec vyšší náklady. 

 

 

 

Listopad 

 

• V úterý 3. listopadu je foukanou metodou aplikována tepelná izolace stropů obecní budovy. 

Prostor mezi hliníkovou střešní krytinou a stropem je vyplněn nafoukanou vatou.  

 

• Začátkem listopadu je spuštěn systém vytápění OÚ tepelným čerpadlem. Dodavatel 

systému vytápění Rostislav Loucký 

 

• V druhé polovině listopadu se ochladilo a v pátek 20. listopadu navečer napadlo v několika 

přeháňkách asi 2 cm mokrého sněhu. Na silnici ujetý sníh do rána přimrzl a místy se tak 

vytvořilo náledí, o které se následující slunečný den rychle postaral. Další období bylo spíše 

inverzní počasí, kdy noční teploty klesaly k–4 °C a přes den nevystoupily nad +2. Ve 

čtvrtek 3. prosince dopoledne opět napadlo několik cm sněhu. Ale už druhý den večer přivál 

čerstvý jihovýchodní vítr +2 °C a v sobotu se na chvíli ukázalo i sluníčko a teplota stoupla 

na +5. Zbytky sněhu tak rychle mizely. 

 



 

 

Prosinec 

 

• Od čtvrtka 3. prosince dochází k částečnému rozvolňování protipandemických vládních 

opatření. Při dodržení přísných podmínek mohou otevřít obchody, restaurace a všechny 

provozovny bez výjimek. Přestává platit zákaz nočního vycházení. Otevřela i naše hospůdka 

U Rybníčka. Otevírající hospodský Zdeněk Krejčí rozestavil stoly a židle tak aby splnil 

vládní nařízení. Max 50 % kapacity a max. 4 hosté u stolu. U vchodu je k dispozici 

dezinfekce a na vstupních dveřích leták s vypsanými pravidly, které hosté mají dodržovat. 

Protože ale sledovaná čísla znovu začínají narůstat, je již od následující středy 9. 12. 

omezena otevírací doba všech hospod a restaurací z 22,00 hod pouze do 20,00 hod.  

 

• Nejde se tu nezmínit o událostech, které zapříčinily, že rok 2020 se stal bezesporu jedním z 

nenáročnějších roků po druhé světové válce. Kvůli šíření Koronaviru a jím způsobené 

nemoci Covid-19 se život prakticky zastavil, a to nejen u nás v České republice. Na celém 

světě. Po ukončení jarního nouzového stavu a postupném letním uvolňování vládních 

opatření, to nějaký měsíc vypadalo, že se vše pomalu vrátí do starých kolejí. Opak je 

pravdou. Masivní testování na vir odhaluje čím dál víc lidí s pozitivním výsledkem, ovšem 

většinově buď s bezpříznakovým, nebo jen lehkým průběhem nemoci. Jsou i těžší případy 

s nutností hospitalizace, a dokonce i napojení na plicní ventilaci. Ale to v minulosti bylo i 

v některých případech chřipky. Vina nárůstu pozitivních testů je svalována hlavně na letní 

dovolené v zahraničí, otevřené hospody, restaurace, hotely. Celkově na předčasné 

rozvolnění proti koronavirových opatření. I v Beneticích se během října a listopadu vyskytly 

čtyři případy nákazy. Od září vláda opět ve svých omezeních přitvrzuje a 5. října je znovu 

vyhlášen nouzový stav se všemi dopady do života společnosti. To už se ale čím dál častěji a 

hlasitěji ve veřejnosti ozývají také názory opačné. Že žádná pandemie není a vykazovaná 

čísla jsou špatně interpretovaná, že Covid je smrtností srovnatelný se sezonní chřipkou a že 

se nikdy předtím žádná drastická opatření nedělala. Tyto názory jsou podporovány i 

některými významnými lékaři. Nahrává tomu i fakt, že světová zdravotnická organizace 

WHO snížila údaj o smrtnosti Covidu prakticky na úroveň chřipky. Společnost se názorově 

rozdělila na dva tábory. Vlivem nouzového stavu a vládním opatřením, kdy je téměř vše 

uzavřeno, hodně živnostníků i malých provozoven končí svoji činnost, protože finanční 

pomoc státu nestačí. Nejvíce jsou postiženy právě provozovny z oboru gastro. Hospody, 

restaurace, hotely apod. Ale velké existenční problémy mají firmy a živnostníci prakticky ve 

všech službách. Narůstají protesty, část národa se bouří a ve velkých městech jsou 

organizovány první demonstrace namířené proti vládním opatřením. Vládě je vytýkáno, že 

přijatá opatření jsou neadekvátní, nekoncepční a neúčinná. Jsou zmatečná, a že 

neopodstatněně až cíleně likviduje ekonomiku a existenci malých a středních podniků. Ve 

městech a místech s větší koncentrací obyvatelstva narůstá i agresivita lidí s opačnými 

postoji vůči sobě. Lidé odmítající opatření proti šíření Covidu jsou mnohdy verbálně, a 

prozatím jen ve výjimečných případech dokonce i fyzicky napadáni třeba jenom proto, že 

nemají na ústech roušku na místech, kde to vládní nařízení přikazují.  27. 12.  je zahájen 

proces očkování.  

Proti covidová opatření postihla i naši školu a současnou situaci v ní nejde popsat lépe než 

slovy paní ředitelky Miroslav Strakové - „Milí rodiče, občané Benetic, píšu v době, kdy 



 

místo rozjásaných, natěšených dětských tvářiček ve výuce před námi sedí zarouškované 

děti, které nemůžeme ani pohladit, přitulit. Těšili jsme se všichni na vánoční besídku, 

koledy, zimní radovánky. Veškeré aktivity musely zůstat odloženy na pozdější čas, jelikož 

je zákaz zpěvu i tělesných aktivit. Čelíme světové pandemii, která dolehla na všechno 

obyvatelstvo. I naše škola přerušila provoz na základě opatření ministerstva zdravotnictví. 

Situace to byla velmi nelehká, nejen pro děti, také pro rodiče a učitele. Máme za sebou jarní 

pandemii, podzimní a kdo ví co příjde. Velmi oceňuji rodiče (babičky, dědečky), jak se 

s tímto stavem vypořádali. Ne každý je češtinář, angličtinář, matematik. Vážím si jejich 

zodpovědného přístupu se zasíláním úkolů, problémy s fotografováním, skypováním, nebylo 

to lehké.  

S pokorou všichni věříme, že se vše v dobré obrátí. Že i tato zlá doba nás něco naučí – jak se 

k sobě chovat, vzájemně si pomáhat, vážit si jeden druhého…. Tento čas je velmi náročný, 

zejména pro starší, či nemocné občany, ale nabízí nám možnost zastavit se, přemýšlet nad 

životem, co je vlastně podstatné a co ne. Berme toto období jako výzvu, která nás nemá 

vyděsit, ale probrat se z toho, co jsme možná dosud brali jako samozřejmost.“ 

 

• V obecních lesích se pracovalo na dotěžování zbytků borových a smrkových souší. 

Především v těžko přístupném terénu. Náročná práce v hlubokých zmolách a příkrých 

stráních se odrazila také v účtované ceně. Všechno dříví se musí lanovat k linkám a pak 

přibližovat k odvozním místům. Cena odbytového dříví je velice nízká. Mnohdy se rovná 

nákladům za těžbu, či jde i pod ni. Dřeva byl na trhu velký přebytek, vinou pokračující 

kůrovcové kalamity na sever a západ Vysočiny. Čerstvé dříví silně pozastavilo odbyt 

smrkových popraskaných sortimentů. V kraji je silný nedostatek těžebních kapacit. Ty se 

přesunuly do oblastí, kde se těží lépe obchodovatelné dříví. Dřevorubci těžko konkurovali 

strojům a mnohdy přešli na jinou práci. Zvláštní ocenění si proto zaslouží pomoc 

Hasičského záchranného sboru – Záchranný útvar Hlučín – rota Jihlava, který nám v rámci 

výcviku s JMP velice pomohl při zpracování toho nejhoršího dříví, a to zcela nezištně. 

Bohužel vynikající spolupráci přerušil až Covid, kdy musel útvar plnit daleko naléhavější 

úkoly.    

Pracovalo se i na obnově porostů na holinách. Je nedostatek pracovních sil. Práce započaly 

přípravou ploch drcením klestu, následně zalesněním, postřikem proti okusu, oplocením, 

postřikem proti buřeni, ožnutím. Končilo se podzimním zalesněním a nátěrem neoplocených 

kultur. Obnovená plocha je 7,84 ha dřevinami Dub, Buk, Javor Klen, Borovice, Olše a také 

Smrk, na který nelze zanevřít, neboť je to dřevina naší Vysočiny. Vysázeno bylo 35 000 ks 

sazenic, z toho 800 ks jako vylepšení. Příjem za dříví byl 74 425,- Kč, dotace 1 922 723,- 

Kč a celkové výdaje 1 099 034,- Kč 

 

• Vánoce jsou beze sněhu. Na Štědrý den dokonce pršelo. Teplota v noci se udržela na 

necelých 6 °C nad nulou. Přes den až 9°C. Během následujících dnů se ale ochladilo a 

v noci na 27. 12. klesla teplota na – 6,6 °C s denním maximem -3°C. Celý den foukal silný 

jihovýchodní vítr, který v noci na 28. prosince ještě zesílil a lámal a vyvracel stromy. 

 

• Od neděle 27.12. Jsou vládní opatření proti šíření koronaviru opět tvrdší. Je zákaz vycházení 

mezi 21. hodinou večerní a 5. hodinou ranní. V obchodech je omezen prodej zboží pouze na 

nezbytně nutné. Potraviny, léky, drogerie, pohonné hmoty apod. Obchodní domy musí 



 

regály s ostatním zbožím zakrýt a znemožnit k nim přístup. Nelze koupit ani oblečení, boty, 

ani školní potřeby. 

 

• Ve středu 30. prosince opustila naše řady nejstarší občanka paní Marie Mikulášová ve věku 

95 let, Věstoňovice 11. Pohřeb byl stanoven na sobotu 2. Ledna 2021 od 14,00 hod v kostele 

sv. Marka v Beneticích. Ve stejný den, 30. 12. 2020. zemřel pan Josef Brodský z Horních 

Vilémovic ve věku 87 roků. Rozloučení se konalo v úzkém rodinném kruhu v evangelickém 

kostele v Horních Vilémovicích. 

 

• O Silvestru, 31. prosince bylo slunečné a teplé počasí lákající k vycházkám do přírody. 

Uskutečnil se i tradiční Silvestrovský pochod k Velkému Javoru z Věstoňovské návsi. 

Vlivem vládních opatření proti koronaviru byla ale účast menší než jiné roky. 

 

Významná výročí oslavili 

 

Sláma Vlastimil  60 roků  Věstoňovice 8   

Vlach Jiří   60 roků  Benetice 14 

 Cejpková Jana   65 roků  Benetice 36   

Vodová Dana   65 roků  Věstoňovice 3   

Valíková Anna  65 roků  Benetice 49   

Doležal Jiří   70 roků  Benetice 37   

Valík Stanislav  70 roků  Benetice 49   

Mikuláš Ladislav   70 roků  Věstoňovice 11  

Večeřa Vojtěch  75 roků  Benetice 41   

Pacalová Alena  75 roků  Benetice 24   

Vodová Marie   75 roků  Věstoňovice 6   

Bouzková Marie  80 roků  Věstoňovice 2   

Bouzek Rudolf  80 roků  Věstoňovice 2   

Vlach Antonín   80 roků  Benetice 20   

Čapková Božena  85 roků  Benetice 29 

 

Noví občánci 

 

Vostalová Nina   6.3.2020  Benetice 56 

Musilová Beáta  18.5.2020  Benetice 32 

Houzarová Sabina  23.9.2020  Benetice 43 

Krejčí Dalibor   6.9.2020  Benetice 48 

 

Opustil nás 

 

Krejčí Karel ve věku 75 let, Benetice 27 

 

• Zastupitelstvo se za rok 2020 k jednání sešlo 8x. Počet obyvatel k 1.12.2019 je: Benetice 

140, Věstoňovice 54. Celkem tedy 194 obyvatel. 

 

         zapsal kronikář Jiří Vlach 


