
 
 

 

 

Zápis do kroniky 2021 
 

Leden 

 

• Na Nový rok bylo počasí mrazivé. Ráno – 4°C. Mráz a mlha vytvořili na všem jemnou 

jinovatku. Vál slabý jihovýchodní vítr. Další dny bylo deštivo a teplota se držela nad nulou i 

v noci. Dohromady spadlo asi 5,5 mm srážek. Ve středu 6. ledna ráno začalo sněžit a do 

večera napadlo víc jak 5 cm mokrého sněhu.  Tradiční Starostenský svařák se letos z důvodu 

vládních protiepidemických opatření nekonal. Ze stejných důvodů nebyl ani Novoroční 

ohňostroj. 

 

• I tradiční Tříkrálová sbírka byla letos silně ovlivněna proticovidovými vládními opatřeními. 

Tři králové s kasičkou a doprovodem domy tentokrát neobcházeli. Kasičky byly umístěny 

na obecním úřadě, kdo chtěl, mohl v oznámených termínech přispět. Bylo také zveřejněno 

číslo účtu, kam mohli přispěvatelé posílat své příspěvky převodem. Za benetickou farnost se 

tak podařilo vybrat 15004,- Kč. Benetice + Věstoňovice - 6800,- Kč, Svatoslav - 5320,- Kč, 

Bochovice + Batouchovice - 2920,-Kč 

 

• 23.1. Ořezány dvě vzrostlé letité túje – Zeravy na starém hřbitově. Bylo tak učiněno 

s myšlenkou, že túje znovu obrostou, že dojde k zmlazení. Zatím to ale vypadá, že budou 

muset být zcela zlikvidovány. 

 

• 28. ledna se oteplilo. Napadlo pár centimetrů mokrého sněhu a teplota se po celý den držela 

do jednoho stupně nad nulou. Další den se oteplilo ještě víc, až na odpoledních plus 5 

stupňů. Opět začalo hustě sněžit, sněžení se ale rychle změnilo v drobný déšť. Srážkoměr 

ukázal víc jak 8 mm. 

 
Únor 
 

• První polovina února je opravdu zimní. Napadlo pár centimetrů sněhu, noční teploty se 

pohybují od – 2 do – 6 stupňů a přes den stoupá teplota lehce nad nulu. V neděli 7 února 

drobně pršelo a vytvořila se ledovka, kterou později překrylo několik centimetrů sněhu. 

Zvedl se vítr a tvořily se sněhové jazyky. Konec týdne i víkend byl mrazivý. V noci na pátek 

12. února bylo mínus 13 stupňů. Na sobotu mínus 12. I přes den s modrou a slunečnou 

oblohou se teplota držela v mínusových hodnotách.  

 

• Ve čtvrtek 25. února, po krátké a těžké nemoci, ve věku nedožitých 71 roků, zemřel 

Stanislav Valík (Benetice 49.) Rozloučení se konalo v sobotu 27. února v kostele Sv. Marka 

v Beneticích. 



 

 

Březen 

 

• Začátek Března je počasí jak na houpačce. Jsou dny veskrze zimní a pak je střídají dny 

s teplotami jarními. V noci až mínus 5 °C, přes den pak i + 14°C. 

 

• Od 1. března platí nové vládní opatření – zákaz pohybu lidí za hranice okresu a procházky 

pouze v rámci katastru obce, kde lidé bydlí. Výjimky jsou uděleny pro cesty do zaměstnání 

a k lékaři.  Policisté kontrolují hlavní silnice mezi městy. Někde jen namátkově, někde jsou 

zřízeny uzávěry. Patrolují i na dálnicích. Na pomoc policistům bylo povoláno 5000 vojáků 

armády ČR. 

 

• Už v noci ze čtvrtka na pátek 19.3., se více ochladilo a napadl sněhový poprašek. V noci na 

sobotu 20.3. klesla teplota až na – 6 °C a napadlo víc jak 5 cm sněhu. Krajina si tak znovu 

oblékla zimní šat. Modrá obloha a hřejivé sluneční paprsky ale i tak slibovaly nastupující 

jaro. 

 

 

Duben 

 

• Konec března a začátek dubna je počasí hodně proměnlivé. Byly dny vyloženě jarní. Jasná 

obloha a teploty nad 15°C. Několik dnů teplota překročila i dvacítku. Jiné dny v noci mrzlo. 

Až -6 °C a přes den bylo třeba jenom ke třem stupňům nad nulou. Rychle se střídaly dny 

s jasnou a slunečnou oblohou s oblohou zamračenou a sněhovými přeháňkami. 

 

• Objevili se tu bobři. Již před časem jsem zde popisoval večerní setkání Marka Houzara 

s mladým bobrem na silnici v zatáčce u Vlachů. Osobně jsem letos 5. dubna při procházce 

kolem Klapovského potoka, došel k bobří hrázi pod Horními Vilémovicemi. Určitě to není 

dílo jara 2021. Podle toho, jak je potok rozlitý a tvoří malou tůň, může být hráz na potoce i 

několik roků. A čerstvě přehryzané dřevo dokazovalo, že hráz je obydlená. Žádného bobra 

jsme u hráze ale neviděli. Až o několik dní později – 16. dubna byl bobr spatřen, a i vyfocen 

v Beneticích na návsi. Zřejmě přišel potokem, který je od návesního rybníka až k soutoku 

s Klapovským potokem, už asi 40 roků v betonových rourách. K tomu jen takové malé 

zamyšlení. Všude se píše o nutnosti budování čističek odpadních vod. Jistě, u velkých obcí a 

měst je to neoddiskutovatelná nutnost. V našem případě si bobři svoje obydlí postavili na 

potoce pod dvěma malými obcemi. A ví se, jak je to tu s žumpami na vyvážení. Většina 

z nich je s přepadem. I přesto, asi kilometr pod obcemi, se v Klapovském údolí usadili 

bobři. Hustota 200 obyvatel asi není pro přírodu taková zátěž, kterou by nedokázala snadno 

eliminovat. 

 

• V sobotu 24. dubna je slunečné počasí. Odpolední teplota přesáhla 15 °C. Ve 13,30 hod se 

rozezněla siréna. Ta je dálkově ovládaná z pultu krajské HZS v Jihlavě. Naši chlapi 

bleskově zareagovali a během několika minut čekali v plné zbroji před hasičárnou na další 

instrukce. Tentokrát to ale naštěstí byl jen planý poplach. Výjezd k požáru či k jiné pohromě 

se nekonal. Nejspíš selhala technika, možná i lidský faktor. To už se nedozvíme. Chlapi si 

alespoň ověřili připravenost k zásahu a taky skutečnost, že signál k výjezdu může přijít 

opravdu kdykoli. 

 



 

• Ve čtvrtek 29. dubna zemřela paní Anděla Vidláková ve věku 87 roků. Rozloučení bylo 

v rodinném kruhu 4. května v obřadní síni Nového hřbitova v Třebíči. 

 

• Čarodějnice se letos nekonaly. Alespoň ne tak, jak jsme byli poslední roky zvyklí. Na návsi 

s limonádou a špekáčky pro děti a s pivkem pro rodiče. Vlivem proticovidových vládních 

opatření nebyla taková setkání povolena. Ale i tak se několik spíše soukromých ohňů 

s úzkými skupinami účastníků, 30. dubna večer přece jenom rozhořelo. 

 

Květen 

 

• Jaro je letos asi o dva týdny pozadu. Noci i dny jsou převážně chladnější. V noci 3–4 stupně, 

přes den pak 8–12. I vlaštovky se opozdily. Zatím co v roce 2020 přiletěly 20. dubna, letos 

to bylo až 4. května 

 

• V neděli 9. května odpoledne se znovu rozezněla siréna. Tentokrát to ale nebyl planý 

poplach. Před čtvrtou hodinou odpolední byl na HZS v Jihlavě nahlášen lesní požár 

v katastru obce Benetice na Skalníkách. K požáru vyjeli jednotky z Třebíče Trnavy, 

Svatoslavi a samozřejmě naši hasiči. Ukázalo se, že požár způsobilo ne zcela uhašené 

ohniště po pálení klestí z předešlého dne na dílu Lukáše Skoumala, který do plamenů 

rozfoukal čerstvý jihovýchodní vítr. Oheň naštěstí nenapáchal žádnou škodu. Jenom sežehl 

suchou trávu v nově postavené oplocence, ještě před sázením stromků. 

 

• Zlepšující se situace kolem onemocnění Covid-19 dovolila další rozvolnění. Od pondělí 10. 

května je, kromě dalšího, povoleno otevřít zahrádky u restaurací. A tak ve čtvrtek 13. května 

otevřeli hasiči hospůdku U Rybníčku s omezením prodeje piva pouze ven pod přístřešek. 

 

• Výstavbou oplocenky na dílu rodiny Skoumalových byla přehrazena historická cesta 

vedoucí od Červeného kopce po celém hřebenu Skalníků napříč všemi díly, jež zajišťovala 

přístup do lesa všem majitelům. 

 

• V květnu byla v Beneticích demontována telefonní budka. Nejenom v Beneticích. 

Provozovatel O2 se rozhodl odstranit všechny telefonní budky v ČR pro jejich velmi malé 

využití. V roce 2020 bylo v celé republice evidováno 1127 telefonních automatů ale v době 

jejich největšího rozmachu bylo v tuzemsku na 30 000 telefonních budek. V Česku tak 

definitivně skončila éra telefonních budek. Dělníci v Hlubyni na Příbramsku tento čtvrtek 

(17.6.) odstranili poslední budku v zemi. Stát veřejné telefonní budky přestal dotovat a 

operátor O2 už dříve avizoval, že je v takovém případě neplánuje dál provozovat.  

 

• I nadále v lesích pokračuje dotěžování uschlých smrkových porostů. Další výraznou změnou 

vzhledu krajiny byl nástup lesní těžební techniky do lesních dílů rodiny Krejčových z č. p. 5. 

Vzhledem k většímu podílu lesů v oblasti Skalníků i Křibu. 

 

• Květen jako takový byl výrazně chladnější i deštivější než roky předešlé. Mnozí pamětníci 

se nechali slyšet, že letošní květen je takový, jaký by měl být. Tedy chladný a deštivý. Bylo 

vzpomínáno na staré pranostiky jako Studený Máj, ve stodole ráj, či V Máji nemá oschnout 

pastýřovi hůl. 

 



 

Červen 

 

• S příchodem června se oteplilo. Ranní teploty už se pohybovaly kolem 10ti stupňů a 

odpolední dosahovaly až na 27°C. Konečně léto. V sobotu 5. června odpoledne se na návsi 

konalo malé sousedské posezení. Odpoledne zahájily dětské hry, šípkovaná apod. Večer už 

vonělo z grilu a točilo se pivko. 

 

• Od začátku června probíhá zateplování budovy obecního úřadu. Pracovníci Sofistavu 

vztyčili lešení a polystyrenovými deskami postupně pokrývají obvodové zdi budovy. 

Konečný vzhled je kombinace šedé a červené barvy. 

 

• Týden do 20. června byla skutečná letní vedra. Každý den přesahovala teplota 30°C. 

Následujících několik dnů teploty o něco klesly a převládalo bouřkové počasí. 

 

• 24. června se nad Hodonínem přehnalo ničivé tornádo. Zasáhlo 7 obcí, včetně Hodonína. 

Vyžádalo si 5 mrtvých a stovky zraněných. Bylo poničeno na 1200 budov a odhadované 

škody byly vyčísleny na více jak miliardu korun. 

 

 

Červenec 

 

• Ve čtvrtek 1. července odjeli naši hasiči dobrovolníci na pomoc tornádem postižené jižní 

Moravě. Po domluvě s koordinačním centrem v Břeclavi, byla místem pro pomoc určena 

obec Hrušky. Hasiči si vše potřebné vezli s sebou (ochranné pracovní pomůcky, jídlo, pití i 

stan k přenocování) takže nebyli na nikoho odkázáni a více tak nezatížili celý organizační 

systém. Postupně se na dobrovolnické pomoci vystřídali – Jan Vostal, Radek Novotný, 

Vlastimil Vostal, Michal a Petr Vaňkovi, Martin a Karel Kosielski, Zdeněk Krejčí ml., Aleš 

Novotný. 

 

• V létě nechala obec natřít plechovou střechu na kulturním domě. Nátěr provedl Jiří Voda 

z Horních Vilémovic. Poslední předchozí nátěr byl proveden téměř před patnácti léty.  

 

• Po dokončení zateplení pláště obecní budovy, rozhodlo zastupitelstvo zasáhnout i do 

střechy. Zateplení prostoru mezi stropem a hliníkovou krytinou foukanou vatou se ukázalo 

jako nedostatečné. Z obavy, že se stávající hliníkový plech bude od spodu rosit a do izolace i 

stropu tak bude zatékat, byla krytina odstraněna, krovy opatřeny prkenným záklopem a 

krytinou z PVC fólie. 

 

Srpen 

 

• V srpnu bylo dokončeno „Zpevnění a odvodnění místní komunikace ve 

Věstoňovicích“ Konkrétně cestu za domem Martina Kosielského, za zahradami Novotných 

a Bouzkových a dále pokračuje k chatě manželů Kratochvílových. Cesta byla dlouhodobě ve 

špatném stavu a při každé větší bouřce z ní voda splavovala písek a kamení dolů na silnici. 

Zpevnění cesty obalovanou směsí tak předcházel překop krajské silnice a uložení potrubí 

přes Bouzkovu zahradu až do zatrubněného potoka, který odvádí přepad vody z návesního 



 

rybníka. Přes celou šířku místní komunikace byl zabudován kovový odvodňovací rošt. Celá 

akce vyšla asi na 300 tis. Kč a obec na ni využila dotaci z Programu pro obnovu venkova. 

 

• 20. srpna se vlaštovky už houfují na drátech a jakoby se připravovali k odletu. Celý týden 

nato bylo chladno a chodily dešťové přeháňky.  

 

• Sobota 28. srpna uspořádali dobrovolní hasiči v Beneticích na návsi rozloučení 

s Prázdninami. Pro děti byly pořádány různé hry. K dispozici byl i nafukovací skákací hrad. 

K občerstvení připravovali hasiči dobroty z udírny a grilu. Byla točená limonáda a 

samozřejmě pivko. Hudbu obstaralo hudební uskupení VOKKNO. Bohužel i zde se zřejmě 

projevila doba covidová, protože účast proti dřívějším rokům byla citelně slabší. 

 

Září 

 

• V sobotu 11. září uspořádali Věstoňovští aktivisté tradiční běh kolem Velkého Javora. Již 6. 

ročník. Samotné akci předcházeli důkladné přípravy. Od sestavení programu pro všechny 

věkové kategorie, zajištění občerstvení, napečení perníkových medailí apod., až po 

například postavení stanů. Práce kolem je hodně. Pečlivá příprava byla odměněna pěkným 

slunečným počasím i pěknou účastí. Zúčastnilo se 15 závodníků a celkovým vítězem se stal 

Jan Voda, který skvělým časem 15, 02 minut překonal traťový rekord. Vítěz si tentokrát, 

kromě perníkové medaile odnesl i dort se symbolickým zobrazením Velkého Javora. 

 

• Nejteplejší zářiová noc byla na 16. září. Teploměr ukázal ve 4 hod ráno krásných 18°C. Přes 

den se pak teplota vyšplhala až na 26°C. 

 

• V týdnu 20. až 24. září zahájila firma Sofistav rekonstrukci márnice. Rekonstrukce byla 

naplánována již od jara, kdy na ni přikleplo MZE dotaci ve výši 300 tis. Kč. Což je jediný 

dotační titul, na který se dá žádat i v případě že opravovaný majetek není ve vlastnictví 

žadatele. Stavba byla již ve velmi špatném stavu a střecha hrozila zřícením. S postupujícími 

pracemi byla přivedena i elektřina od kostela. 

 

• Ve čtvrtek 30. září odpoledne zahájili hasiči opravu fasády hasičky ze zahrady domu č.p. 20. 

Byla vyspravena omítka východní a jižní straně budovy a zdi dostaly původní barvy. Atika 

červenou a stěny šedomodrou. V příštím roce hodlají hasiči v opravě fasády pokračovat na 

západní a severní straně. 

 

Říjen 

 

• V sobotu 2. října pořádali místní rybáři již 6. ročník Rybářského závodu na benetickém 

návesním rybníčku. Zúčastnilo se 7 závodníků a soutěžilo se v celkové délce chycených ryb, 

které soutěžící pouštěli zpět do vody. Nejvíc centimetrů chytil Vítězslav Herbrich – 252. 

Druhý byl Michal Valík – 161 cm a třetí Jiří Lafuntál – 73 cm. 

 

• K 13. říjnu se s existenčních důvodů, kvůli překotným změnám na trhu s energiemi, 

rozhodla ukončit svoji podnikatelskou činnost Bohemia Energy. Protože byla Bohemia 

Energy dodavatelem elektřiny i pro naši obec, bylo vedení obce nuceno hledat nového 

dodavatele. 

 



 

• Říjen byl poměrně teplý měsíc. Bylo hodně slunečných dnů a denní teploty se pohybovaly 

mezi 10 až 23 stupni. Nejčastěji kolem 15 °C V noci pak teplota neklesla pod +3 °C a 

nejteplejší noci se mohly pochlubit i víc jak 10 stupni Celsia. Nejčastěji bylo v noci kolem 

5ti stupňů. Říjen byl ale zároveň také jedním z nejsušších měsíců v roce. Srážkoměr 

zaznamenal pouhých 14,4 mm deště. 

                                                                                          
• V pátek 12. listopadu se vrátila na Skalníky těžká lesní technika. Přijely 2 Harvestory a 

vyvážečka. Od pondělí zahájili kácení zbylých, při kůrovcové kalamitě poschlých lesních 

dílů. 

 

• V listopadu odlomil vítr další z hlavních větví Čechovýho Boučku. Počasím a hnilobou 

dřeva těžce poškozený letitý strom tak znovu změnil svůj již tak bizarní vzhled. 

 

• Na 20. listopadu svolal starosta sboru dobrovolných hasičů Vlastimil Vostal výroční 

členskou schůzi – valnou hromadu. Od založení sboru (v roce 1942) již 79. V roce 2020 se 

ale valná hromada kvůli proti coronavirovým opatřením nekonala, a tak vzniklo malé dilema 

kolikátá schůze to vlastně je.Hasiči zhodnotili uplynulé období a stanovili si úkoly pro 

nastávající rok 2022, který bude ve znamení 80. výročí založení sboru. Po schůzi bylo 

podáváno občerstvení v podobě tradičního srnčího guláše a samozřejmě točeného pivka. 

 

• V pátek, 26. listopadu napadl první sníh a v neděli 28. přibyla další vrstva.Další vydatná 

sněhová nadílka byla již v úterý 30. listopadu. Celkem napadlo asi 15 cm sněhu. Zvedl se i 

vítr a začaly se na silnicích tvořit sněhové jazyky. Přibylo dopravních nehod, a zvláště 

v úterý byly uvízlé kamiony častou příčinou neprůjezdných silnic. 

 

• V sobotu 27. se znovu po roce rozsvítil už po čtrnácté za sebou Vánoční strom u autobusové 

zastávky, a i samotná čekárna. Vánoční strom byl poprvé rozsvícen před Vánoci 2008. 

Nejdříve to byly stromy řezané, z obecního lesa přivezené. Osazené do železné trubky 

zakopané do země. Stříbrný smrk byl za tímto účelem v parčíku vysazen teprve v roce 2006 

a byl ještě malý. Od roku 2011 je už ale vánočními světly nasvěcován právě tento rostlý 

Stříbrný smrk. Každý rok jsem pořídil fotografii. Jak smrk roste a sílí si můžete prohlédnout 

na internetové adrese; https://benetice.rajce.idnes.cz/Vanocni_strom/O strom, který už je 

několik roků zastřiháván ale i o celý parčík založený po zbourané staré škole se vzorně 

starají manželé Božetěch a Ludmila Krejčovi se synem Vítkem z domu č. p. 5. 

 

Prosinec 

 

• První prosincový den začal velkou oblevou. Už předešlé odpoledne se oteplilo a chvílemi se 

přidal i drobný déšť. Do rána tak odtálo velké množství sněhu a při setrvalé teplotě 2 až 3 °C 

přes den s opětovnými dešťovými přeháňkami mizel sníh před očima. A tak je to prakticky 

celý prosinec. Napadne sníh a za pár dnů zase roztaje. Na Štědrý den pršelo a teplota se 

držela kolem 5 °C. A již den následující od rána nasněžilo asi 10 cm a ochladilo se. V noci 

na 27. prosince teplota klesla až na – 10 °C. Ve středu 29. prosince opět přichází obleva. Na 

Silvestra vyšplhala teplota na jarních 11°C. Sluníčko a teplo vylákalo ven z úlů i včely. 

 

• Před Štědrým dnem nalezli občané ve svých schránkách nové vydání Benediktina a 

premiérově také dva stolní kalendáře. Velký a malý, do jejichž vydání byly použity 

fotografie z našich obcí a okolí od autorů Marka Pacala, Martina Vostala, Adély Mikulášové 

a Jiřího Vlacha. 

https://benetice.rajce.idnes.cz/Vanocni_strom/


 

 

• Na úterý 28. prosince odpoledne pozvala starostka Jana Vostalová členy zastupitelstva a 

další aktivisty obce k poslednímu setkání v roce 2021. Společně zhodnotili uplynulý rok a 

prodebatovali plány na rok nadcházející. 

 

• V pátek 31. prosince vyšlápli účastníci tradičního Silvestrovského pochodu z Věstoňovské 

návsi k Velkému Javoru. Stejně jako dřívější roky proběhlo u Javora společné focení a pak u 

lesní chatky Hubertus opékání špekáčků. 

 

Škola 

 

Benetická škola se opět potýká s nedostatkem žáků a reálně hrozí její uzavření. A protože o 

tomto problému v Benediktinu psala paní starostka Jana Vostalová, použiji její slova.  

„Již 2 roky nám stále ubývají žáčci. Ale to už zde bylo v průběhu let mnohokrát. Vrcholem 

ovšem bylo, když si postavili hlavu rodiče ze Svatoslavi a všichni najednou přeložili na tento školní 

rok své děti do Třebíče. Stále nám bylo vytýkáno, že zdejší škola nemá obědy a družinu. Od 

letošního roku děti dojíždějí s p. učitelkou autobusem do Svatoslavi na oběd do MŠ, kde je nově 

kuchyň. Dalším autobusem se hned vracejí a buď pokračují ve výuce, nebo mají kroužky, čímž je 

výuka prodloužena do 14–15 hod. Přes to všechno jsou děti pryč. A bohužel i místní rodiče dávají 

během posledních let děti do Třebíče „za lepší výukou „! Z loňských 8, nebo 9-ti předškoláků k 

nám nastoupili 3. Rodičům je milejší dítě denně vystavovat riziku cestování, trápit je dojížděním a 

navracením se dlouho odpoledne. Ale doba prý to žádá. Nedávno jsem četla zajímavý článek, kde 

citovali nějakou studii (bohužel jsem si odkaz neuložila), ale každopádně bylo jasně dáno, že z 

malotřídek vzejde větší procento vysokoškolsky vzdělaných lidí. Čím to asi bude? Děti se od 

malička učí samostatnosti i spolupráci, což velká škola nemůže nikdy v takové míře nabídnout. 

Zapojení dětí do hodiny např. cizího jazyka, kdy má p. učitelka ve třídě třeba 5 dětí, je samozřejmě 

neoddiskutovatelné. Děti se ke slovu dostanou několikrát za hodinu, zatímco ve třídě 20-ti dětí 

možná tak 1x. Ale je to bohužel tak. Budoucnost naší školy vidím s konečnou platností. Letošní rok 

nám školský úřad udělil výjimku. Máme zde 11 žáků, ale dál to takto opravdu nepůjde. V pátém 

ročníku máme totiž 4 žáčky a ti když na konci školního roku odejdou a nepřijdou další, tak je 

konec. Doba si žádá moderní rodinu, která potřebuje dítě odevzdat ráno do školy a nejlépe si ho 

vyzvednout v 5 odpoledne. Bohužel si málokdo uvědomil, že pokud školu budeme muset zavřít, už 

NIKDY ji neotevřeme. Je mi to velice líto, věřte mi, že jsem pro to dělala, co se dalo. Ale tak jak 

jsem se snažila podporovat prodejnu, a přesto jsme ji museli zavřít, tak to zřejmě dopadne i se 

školou. Já jsem zde byla s úrovní výuky vždy spokojena, i když jsme mnohdy museli překonat 

nějaká úskalí, ale troufám si říct, že mi odsud odešly děti, které v Třebíči vzděláním nezapadly 

nikam podprůměr. A neslyšela jsem to nikdy ani o jiných žácích, kteří prošli touto školou“. 

 

Práce v obecním lese 

 

Kvalita suchého dříví stále klesá ale kvůli nedostatku na trhu roste cena jehličnatého dříví. 

Po dokácení všech souší jsou nyní hlavní činností pěstební práce. Od likvidace klestu, zalesnění, 

chemické postřiky a ožínání, oplocování až po nátěry proti okusu. Tyto práce jsou náročné na 

pracovní sílu. V době, kdy mají všichni plno práce ve svých lesích, nejdou tyto práce řešit 

brigádnicky. Lesní hospodář Vítězslav Herbrich proto navázal spolupráci s firmami, které nám 

pomáhají pracovníky z Ukrajiny. 

- příjem z prodeje dříví: 1 474 644,- Kč – výdaje na pěstební činnost: 806 571,- Kč - (dle 

technických jednotek drcení 3,23 ha; zalesnění 1,23 ha; buřeň chemicky 3,47 ha; ožínání 6,56 ha; 

0,735 km) Z uvedených čísel je vidět, jak se zvyšují ceny jehličnatého sortimenu, slabých 

sortimentů i vlákniny. Celá pěstební činnost byla prováděna v Klobásku a v Krčůvce, nám 

nebližších lesích. V příštím roce již začneme i v Dolňáku s drcením a pokud budeme mít dost 



 

sazenic, tak i s obnovou. V Krčůvce zbývá dozalesnit 2,23 ha převážně smrkem. 

 

Chtěl bych nějak popsat situaci kolem nikdy oficiálně nevyhlášené coronavirové pandemie. 

Popisovat všechna omezení vydávaná vládou, či jen ministrem zdravotnictví a která již v téměř 

padesáti případech Nejvyšší správní soud označil jako nezákonná, asi nemá cenu. Hodnocení mi 

nepřísluší a ani do kroniky nepatří, nicméně alespoň zmínka o dopadech na občany by se v kronice 

objevit měla. A tak slova, kterými výstižně popsala pandemickou situaci v naší základní škole 

ředitelka Miroslava Straková, by budoucím čtenářům mohla alespoň částečně vypovědět o tom, jak 

složitou dobou si obyčejní lidé museli projít a která ještě zdaleka nekončí. 

 

„Máme za sebou nelehké období, které se podepsalo na nás všech. Strašák ve formě 

pandemie nelze nevnímat. Ať patříme mezi příznivce roušek či jejich odpůrce, očkování nebo jeho 

odmítání... Jako škola musíme dodržovat vládní nařízení, v daných termínech zavádět distanční 

výuku. Vím, že tato období byla nelehká nejen pro nás – občany, ale zejména pro rodiče, kteří 

částečně převzali – navzdory svým pracovním a domácím povinnostem – roli pedagogů a snažili se 

s žáky zvládnout učivo. Velmi si vážím jejich zodpovědného přístupu, děkuji za ochotu komunikovat 

se školou, řešit aktuální otázky – ať se týkaly učiva či psychické podpory rodin.  

Prezenční výuka byla obnovena vloni 12. dubna 2021. Když se poohlédnu zpátky, méně či 

více zvládnuté učivo nebylo zase až tak velkým problémem. Byla to spíš práceschopnost dětí vrátit 

se ke školnímu režimu, „nepospávat“ v ranních hodinách, nevyrušovat ve výuce atp. Jejich touha 

povídat si, sdělovat zážitky byla tak velká, že mnohdy jsme část vyučovací hodiny věnovali 

přátelským rozhovorům. Je to chyba? Myslím, že ne. Dětem chyběly sociální kontakty, mnohé byly 

zaskočené náročnou a vleklou situací, měly obavy o své blízké, ve sdělovacích prostředcích mnoho 

pozitivního také neviděly. Naštěstí bylo jaro, prázdniny za dveřmi, žáčci se těšili. Výuku jsme 

dohnali, stihli i několik výletů a mimoškolních aktivit, které nám byly v předchozím období 

odepřeny.  

Přišly prázdniny. A po nich návrat do škol. Opět ta stejná mravenčí práce – naučit děti 

znovu zodpovědnosti, režimu. Ale nebojte, nedáme se. Každá rodina se s touto nelehkou situací 

vypořádává jinak. Chtěla bych velmi poděkovat všem rodičům za perfektní spolupráci. Jsem 

samozřejmě v kontaktu s ostatními kolegy z jiných škol. Objevovala se tam občas snaha distanční 

výuku bojkotovat, což o našich dětech říct nemůžu. Pokud občas někomu vypadl signál, šlo o 

technickou závadu, ale nikdy se nám nestalo, že by žák záměrně nekomunikoval. Škola nakoupila i 

tablety k zapůjčení na distanční výuku, jsem ráda, že byly rodinami využity.  

Dětem se velmi změnil svět. Distanční výuka (snad již ne), roušky, testování, omezení 

sociálních kontaktů, absence besídek, plaveckého výcviku, omezení zpěvu v hudební výchově, 

tělocviku, obavy o starší členy rodiny... Je toho mnoho, o čem se nám před dvěma lety ani nesnilo. 

Ale přesto pevně věřím, že vše zvládneme. S nasazením, pílí, vzájemnou úctou a laskavostí“.  

 
Ředitelka základní školy v Beneticích Miroslava Straková 

 

 

Počet obyvatel k 1. 12. 2021 je 193. Benetice 140 a Věstoňovice 53. V letošním roce se nikdo 

nenarodil. K trvalému pobytu se přihlásily paní Jana Zítková (Benetice 14) a slečna Kristýna 

Solařová (Benetice 28) Zastupitelstvo obce se za rok 2021 sešlo 5x 

 

 

Významná výročí v roce 2021 oslavili 

 

František Skoumal  65 roků  Benetice 15  

Jarmila Přinosilová  75 roků  Benetice 25  

Věra Krejčová   75 roků  Benetice 38  

Stanislav Pacal  80 roků  Benetice 24  



 

Josef Přinosil   80 roků  Benetice 25  

František Vostal  85 roků  Benetice 7  

 

Opustili nás 

Stanislav Valík  25.2.2021 ve věku 71 roků  Benetice 49 

Anděla Vidláková  29.4.2021 ve věku 87 roků  Benetice 16 

 

Nejstarší občankou je paní Marie Cejpková, Benetice 36, která oslavila 92 let 

         zapsal kronikář Jiří Vlach 

 


