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Obec Benetice

Benediktin vychází již potřetí, a s trochou nadsázky se dá říci „zopakuje-li se něco třikrát po sobě
a ve stejném čase – stává se to tradicí.“ Byl bych moc rád, kdyby se obecní zpravodaj vydaný alespoň
jedenkrát za rok s informacemi o dění v naší obci, u nás tradicí stal. Měla by to být vlastně taková
výroční zpráva o všem co se za uplynulý rok v obci událo. Bylo toho letos docela dost a tak jenom ve
stručnosti.
Během února byla firmou Sofistav provedena rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě,
za částku cca 355 tis. Kč. Byla provedena těžba dřeva v Krčůvce, podrobnosti naleznete ve zprávě
ing. Herbricha na jehož bedrech celá akce ležela a za dosažené výsledky si právem zaslouží uznání a
poděkování. 20. března jsme nově otevřeli knihovnu a čtenářů je nad očekávání dost. V průměru 9 na
otevírací hodinu. Na rekonstrukci hasičky se obec podílela finanční částkou cca 110 tis. Kč. Hasiči
všechny práce s tím spojené prováděli sami a určitě se mnou budete všichni souhlasit když použiji
výraz „Výsledek předčil očekávání.“ Zaslouženě jsme znovu otevření této společenské místnosti
mohli pojmout malinko slavnostněji. Duší této akce, od vypracování návrhu až po výrobu krbové
vložky, byl Karel Krejčí. Také jemu a dalším nejmenovaným, kteří tomu obětovali desítky hodin patří
dík za odvedené dílo. Podařilo se jakž takž odvodnit, urovnat a zasít nové hřiště u školy. Po deštích
se ještě objevuje voda v rohu u vstupu. Se začátkem školního roku bylo hřiště předáno do užívání
dětem. Zatím bez vybavení, ale všechno bude. Ve škole byla vyměněna okna za cca 270 tis.,
provedena výmalba, instalovány nové bezpečnostní kryty radiátorů, zřízena úklidová místnost a další
drobné řemeslné úpravy. Pořídili jsme nový stavitelný nábytek (lavice a židličky) za cca 62 tis. Do
školy tak bylo letos investováno bezmála 400 tis. Kč. Dále byla vyměněna okna v prodejně cca 50 tis.
Kč. Obnoven nátěr plechové střechy kulturního domu – opět vypomohli hasiči. Za barvu a potřeby se
dalo necelých 15 tis. Kč. Najatá firma by vyšla několikanásobně dráž. Z důvodu zdržení stavby
vodovodu na katastru Horních Vilémovic se letos nepodařilo vybudovat rozvody po obci a tak
bohužel sešlo i z plánovaného vyasfaltování obecní cesty ke hřbitovu. Tyto věci přijdou na řadu po
položení vodovodních rozvodů. Na stavbu vodovodu posíláme čtvrtletně 150 tis. Kč, již druhým
rokem a tak z celkových nákladů 3 mil. Kč máme již splaceno 1.200 tis. Kč. Další roky budeme
splácet čtvrtletně po 100 tis. Kč. Pokud vše půjde dobře začnou se u nás rozvody budovat na jaře roku
2009. Musíme se připravit na to, že nějaký ten měsíc budou naše obce jedno staveniště a trpělivě
snášet omezení z toho plynoucí.
Nového zábradlí kolem schodů do kostela si většina z vás všimla. Zasloužila se o to majitelka
firmy ROTEX paní Marie Krejčová, která vše zaplatila a Karel Krejčí zábradlí vybudoval.
Jménem obce, pana faráře a návštěvníků kostela za tento projev velkorysosti děkuji.
Tradicí se jistě také staly Hry bez hranic Benetic. Ač z toho pro hasiče není velký výnos,
uskutečnil se letos již třetí ročník, na oblibě stále stoupající akce pro velké i malé. Jistě se mnou
budete souhlasit, když řeknu, že se den her stal takovým malým místním svátkem, kdy každá práce
počká na dny příští a přednost dostane trocha zábavy a setkání se sousedy. V tom vidím velikost a
smysl podobných společenských událostí. Občas přivést a posadit vedle sebe obyvatele malé obce a
okolí, dát jim možnost společně prožít jeden bezstarostný den. Za toto já jsem vděčný všem
organizátorům, patří jim za to velké poděkování a byl bych moc rád, kdyby se vždy našlo dostatek
ochotných rukou pomoci, alespoň na pár hodin, na vystřídání.
Zde se také sluší zmínit i o našem kronikáři a fotografovi v jedné osobě, Janu Bukovskému.
S množstvím krásných fotek z nejrůznějších okamžiků dění v obci, určených k archivaci i k potěšení a
se setkáváme všichni, píše obecní kroniku, uspořádal cestopisnou besedu o Madeiře. Nemalou měrou
se podílel i na formulování protestů proti úmyslu zrušit naši poštu. Díky za to.
Záležitost, týkající se takzvané „optimalizace“ poštovních služeb jste průběžně sledovali a tak
víte, že těsně před volbami do krajských zastupitelstev byl jmenován nový generální ředitel ČP pan.
Sedláček, který zástupce protestujících obcí částečně uklidnil výrokem, že rušení venkovských
poboček přehodnotí po získání nových informací (i za pomoci vám známého dotazníku) a
individuálním jednání s dotčenými obcemi. Některá jednání již proběhla a výsledek je zatím takový,
že si (jak nám bylo naznačeno) budeme muset vybrat mezi „kamennou poštou“ a
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mobilním doručováním. Toto rozhodnutí bude už ale na Vás, občanech. Ať rozhodne většina. Ideálním
řešením je kombinace obojího, ale to nám ČP v budoucnu neumožní. Pokud budeme skutečně
postaveni před tuto volbu, dostaneme všechny potřebné informace – alespoň to slíbili zástupci pošty.
Musím, ač nerad, se také ještě dotknout oněch nepěkných událostí které jsem popsal v létě. Nechci
pitvat období, kdy díky mé výzvě a nějaké dobré duši která to dala novinám, byly Benetice vláčeny po
médiích. Jen chci zopakovat. Pokud se stane komukoliv a cokoliv špatného – volejte policii. Pokud
usoudíte, že to není natolik vážné – oznamte to alespoň na obci. Nechci suplovat práci policie ale
pouhá registrace, pouhé vědomí toho, že se tím někdo zabývá může potencionálního záškodníka
odradit. Je samozřejmostí, že u takto získaných informací nebude nikde zveřejňován oznamovatel.
Chci se také zmínit o aktivitách Honzy Vostala. S velkým nasazením usiluje o vznik funkční
zásahové požární jednotky obce (JSDH). Vytrvale, krůček po krůčku přeměňuje spíše papírovou
záležitost ve skutečnost. Více v článku od Honzy. Určitě jste také zaregistrovali změnu a širší záběr
obecních internetových stránek. Jako autor a správce stránek (Webmáster) odvádí Honza pěknou práci.
Plánujeme další rozšíření o odkazy na školu, hasiče, služby atd. Bude vždy co doplňovat a aktualizovat
a mohu-li soudit dle vzrůstající návštěvnosti, docela se to i daří.
Na závěr chci poděkovat Vám všem za obětované hodiny pro obec. Ano, dalo by se říci – děláme
to sami pro sebe. Není to však povinnost. Je to dobrá vůle řady z Vás a já Vám za to ze srdce děkuji.
Bez této dobré vůle by se řada věcí neudělala a nebo draze zaplatila. Přeji Vám příjemné, pohodové
prožití svátků Vánočních, Silvestra a Nového roku. Do roku nadcházejícího, hlavně hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody.
Jiří Vlach, starosta
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Vážení spoluobčané

přijměte ode mě adventní pozdrav pokoje a
radosti. Nedávno jsem dětem v hodině náboženství
položil otázku: „ Co je největší dar, který jsme o
Vánocích dostali my všichni?“ Některé dítě
odpovědělo mobil, jiné MP3 atd. Až po delší chvíli
jedno dítě odpovědělo: „Pán Ježíš“. Zarazilo mě,
s jakým skálopevným přesvědčením to děti říkaly.
Vnímal jsem, že vidí jen ten svůj dárek, který chtějí!
Vedlo mě to k zamyšlení: „Neučíme naše děti jen
brát? Učíme naše děti skromnosti?“
Chápu to, že rodiče chtějí dát svým dětem to
nejlepší. Ale musí mít děti vše, po čem touží?
Nezahrnujeme je „věcmi“ jen proto, že na děti nemáme čas a nejsme schopni jim dát řádné
hodnoty do života? Vždyť nejdůležitější je vychovat ze svých dětí správné lidi, kteří jednou
v životě dobře obstojí!
Dítě si lehce zvykne jen brát. Jenže život není o tom „jen brát“. Pokud člověk jen bere,
je sobec, a pokud bere na úkor druhých, je to velice špatné. Potom dělá i ty druhé
nešťastnými.
Možná někdo namítne, že dávat v dnešní době je hloupost. Není. Podívejte se kolem
sebe: těch sobců, kteří jen berou a žijí na úkor druhých je víc než dost. Dávejme a
rozdávejme také i ze svých vloh, nadání, z toho co můžeme dát ze srdce a vždycky tak
čiňme s láskou. Paradoxem je, že ačkoli budeme rozdávat, budeme bohatší a šťastnější.
Bůh nám dal sám sebe skrze svého Syna Pána Ježíše, který se narodil v Betlémě. Bůh
se nám dává v neomezené míře: to je velké tajemství Vánoc. Bůh nás obdaroval, že přišel
do tohoto světa, aby byl s námi.
Zkusme žasnout zase více nad tímto Božím obdarováním a nezapomínejme, že my
sobě navzájem máme být obdarováním! Neměřme lidské vztahy „ekonomicky“, ale
vnímejme dar druhého člověka pro mě! Tak se zase budeme stávat více lidmi, bude mezi
námi více porozumění a pochopení.
Mluví se teď v poslední době o finanční krizi: ta možná pramení právě také i z toho, že
jsme chtěli hodně brát a málo dávat - a lidské hodnoty se začaly ze světa vytrácet.
Ve světle Vánoc můžeme zahlédnout znovu tu jistotu, že Bůh se stal pro každého z nás
osobně Bohem blízkým. On nepřišel, aby odstranil všechny naše problémy a těžkosti, ale
aby nám pomáhal. A pokud žijeme s ním, mnoho můžeme posunout k lepšímu.
Srdečně Vás také zvu na vánoční bohoslužby: - půlnoční mši svatou na Štědrý den
Beneticích ve 22, 00, Boží hod vánoční 25. prosince v 9, 30.
Krásné a radostné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, opravdového štěstí,
radosti a síly do Nového roku přeje a k tomu žehná
P. Mgr. Václav Knotek, farář
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Znáte Turecko?

Vánoční zvyky
Vánoční svátky počínají Štědrým dnem 24. prosince, na svátek Adama a Evy. První
svátek Vánoční Narození páně 25. prosince a druhý svátek Vánoční 26. prosince svátek sv.
Štěpána. Jsou to nejočekávanější dny roku. Lidé si mezi sebou rozdávají dárky, zdobí se
stromeček a rodina je pohromadě. Domácnost by měla být vyzdobena nejrůznějšími
ozdobami z přírodních materiálů.
Oběd by měl být spíše postního charakteru. Podávat by se tedy
měla jen drobnost - krajově hubník, kuba či muzika.
Ve 40. letech 19. století se v Česku začala prosazovat i tradice
zdobení stromečku. Ten by se měl zdobit cukrovím a výrobky ze
dřeva, perníku a pečiva. Nesmí samozřejmě chybět ani
Štědrovečerní hostina. Ta by měla začínat rybí polévkou a jako
hlavní jídlo se podává kapr, který ovšem v současné době je
nahrazován spíše řízky. Způsob úpravy kapra se k nám dostal z
Rakouska v polovině 19. století. K němu se podává bramborový
salát, který si u nás našel oblibu až během 2. světové války. Podle
odborníků jeho původ tkví zřejmě v ruské kuchyni. Po večeři
s zpívají koledy a rozdávají dárky.
-jvZe školních lavic

Znáte Turecko

Pracovní povinnosti mne před léty přivedly do Turecka. Když jsem tam letěl poprvé, tak byla
cesta velice komplikovaná : Jeden den jsme letěli z Prahy do Vídně, kde jsme přespali a teprve druhý
den jsme pokračovali přes Budapešt a Istanbul do Izmiru. Odtud už to bylo jen 100 km do Somy, kde
jsme stavěli 5. a 6. blok místní tepelné elektrárny. Trasu Třebíč – Soma, která je 1965 km dlouhá,
jsem později projel mnohokrát autem.
V kotlích elektrárny v Somě se spaloval lignit, který se povrchově těžil na náhorní planině asi 600
metrů nad Somou a do elektrárny se dopravoval pásovou dopravou. V úbočích blízkého pohoří se
těžilo kvalitní černé uhlí. Turbogenerátory měly výkon 165 MW. Soma měla v době mého pobytu asi
60 tisíc obyvatel a na místní poměry to bylo větší městečko.
Před mojí první cestou do Turecka jsem o této zemi mnoho nevěděl – snad jen to, že Turci byli
výbojný národ, který kdysi ohrožoval i Evropu a dostal se až před brány Vídně a že šířili islám mečem
i ohněm. V encyklopediích jsem zjistil, že Turecko je obrovská republika (téměř 780000 km2) se 63
miliony obyvatel a země se rozkládá mezi Černým, Marmarským, Egejským a Středozemním mořem,
že leží na 2 kontinentech, jejichž hranici tvoří průliv Dardanely – Bospor. Ten prochází i největším
městem Istanbul (skoro 8 milionů obyvatel) a tak i on má svoji evropskou a asijskou část.Hlavním
městem Turecka je však Ankara, která leží zhruba uprostřed země a má necelé 3 miliony obyvatel.
V Ankaře má své mauzoleum i zakladatel moderního tureckého státu Mustafa Kemal, řečený Atatürk,
což znamená Otec Turků. Atatürk byl generál osmanské armády a uskutečnil v roce 1923 státní
převrat a vyhlásil Tureckou republiku. Ze zaostalé (téměř středověké) země vytvořil moderní stát a
proto je dodnes v Turecku nebývale uctíván. Jeho sochy a portréty nejdete všude. Pro Evropana je
takové uctívání až nepochopitelné, ale pokud vezmete v úvahu, že tento člověk zavedl povinnou
školní docházku, pomohl industrializovat zemi, zavedl evropské normy jako je kalendář, latinku do
psaného slova, odloučil církev od státu a omezil její vliv na společnost, zavedl zákony evropského
střihu apod., pak je důvod uctívání pochopitelný. Již při mé první návštěvě mne napadlo, jak
nesprávné je naše označení „turecké hospodářství“ pro nepořádek, protože i v dnešní době se s námi
může Turecko v mnoha směrech směle srovnávat. Jen pro ilustraci – autobusy Mercedes, jimiž
jezdíme do Třebíče, se již léta vyrábějí právě v Turecku.
V Turecku žije 92% Turků a asi 7% Kurdů – ti žijí zejména ve východní části. Před 1. světovou
válkou žila v Turecku silná řecká a arménská menšina, které však byly krvavě vytlačeny právě
v průběhu války a krátce po ní za bohorovného tichého souhlasu vítězných mocností. Tyto menšiny
žily na území dnešního Turecka tisíciletí a byly nositely vyspělé kultury a tradic, jejichž památky
naleznete na téměř každém kroku. V zemi najdete místa jako jsou Trója, najdete zde Efes, kde stával
Artemidin palác, což byl jeden ze 7 divů světa. Dalším divem světa bylo i obrovské mauzoleum
v Halikarnasu – dnešním Bodrumu. Až na místě jsem zjistil, že právě Tureckem kráčely dějiny říše
římské, že zde mají kolébku i Chetité, jejichž říše zmizela bez dosud zjištěného vysvětlení, že ve
střední části Turecka je v provincii Anatolia i kolébka raného křesťanství. Tureckem protékají i 2
historicky významné řeky a to Eufrat a Tigris. Země je bohatá nejen na památky, ale má i obrovské
nerostné bohatství, má rozsáhlé zemědělství i rozvíjející se průmysl.
Po 2. světové válce odešel asi 1 milion Turků pracovat do Německa. Tím došlo k nárůstu
vzdělanosti těchto lidí, kteří se po svém návratu začali zasazovat o prosperitu země. Zakládali nové
podniky a také začali objevovat Turecko jako místo pro skvělou dovolenou. První návštěvníci
pocházeli samozřejmě z Německa. Dnes je turismus jedním z nejdůležitějších oborů turecké
ekonomiky.
Ke svému překvapení jsem zjistil mnoho nových informací. Předně jsou Turci přátelští a
pohostinní lidé, kteří však potřebují být vedeni pevnou rukou. Islám není vnímán tak ortodoxně jako
v arabských zemích a proto je normální, že volným dnem je neděle a nikoliv pátek, kdy se konají
hlavní náboženské obřady. Turci jsou mnoho let členem NATO a mají obrovskou a
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moderně vyzbrojenou armádu. Taková chyběla Atatürkovi k tomu, aby vytlačil Řeky až do Řecka a
proto jsou dnes velké ostrovy, jež jsou velice blízko turecké pevniny, součástí Řecka. Mírná opatrnost
až nevraživost vůči Řekům je tu dodnes patrná. Např. při příjezdu do Turecka z bulharské strany jsem
projel bez problémů během 15 minut, kdežto kolega jel přes Řecko a měl obrovské problémy dostat se
do Turecka soukromým autem a jeho průjezd trval asi 10 hodin.
O Turecku se dá vyprávět dlouho. Na příští podzim bych chtěl připravit cestopisnou přednášku o
Turecku i pro Vás. Potom si povíme více a pokud budu vědět, tak i o tom, co Vás zajímá více.
Jan Bukovský

Nohejbalový turnaj
V červenci letošního roku se uskutečnil výroční desátý ročník nohejbalového turnaje. Zúčastnilo
se patnáct hráčů. Letošní pořadí :
1. Starý Martin, Šoukal Alois, Krejčí Zdeněk
2. Novotný Radek, Mikuláš Ladislav, Mikuláš Petr
3. Houzar Marek, Houzar Karel, Veškrna Petr
4. Petz Pavel, Novotný Libor , Novotný Radek Tř.

Organizátoři děkují všem sponzorům za hodnotné odměny a účastníkům za nasazení, bojovnost a
sportovní chování.
Radek Novotný

Lesní hospodářství obce Benetice
Lesní majetek obce je 59,25 ha lesní půdy, a to v Kú. Vlčatín 4,43 ha, Nárameč 31,14 ha,
Věstoňovice 21,78 ha a Benetice 1,90 ha.V letošním roce jsme zjistili, že jsme spoluvlastníky ještě
jedné parcely v Kú. Budišov a vyvolali jednání o odprodeji našeho podílu obci Budišov z důvodu
neefektivnosti hospodaření na této vzdálené parcele, což se podařilo.Majetek obce byl získán při
dořešení majetku spolku obcí Budišov, Hodov, Benetice, Trnava, Čechtín, Nárameč, Vlčatín,
Kamenná, Studnice a Tasov. Návrh obce Budišov pro společné hospodaření a centrální vedení
z Budišova byl z naší strany odmítnut. .Žádost, zprvu osamocena, o vystoupení z tohoto spolku, byla
ostře kritizována a napadána tehdejším vedením obce Budišov, ale nakonec došlo k podpoře a zájmu
ostatních obcí,a tak byl majetek oceněn a zároveň rozdělen dle přídělových procent. Toto je velice
stručný popis zisku obecního lesního majetku.
V lese jsme v minulosti začali hospodařit především plněním výchovných zásahů prořezávek a
probírek do 40-ti let, které jsou pro nás závazným ukazatelem. K dnešnímu dni jsou všechny
samozřejmě splněny a všechny náklady s tím spojené vyrovnány dotacemi. Dále byla prováděna jen
nahodilá či kalamitní těžba, zalesnění malých kalamitních holin a následná ochrana kultur proti
buřeni a zvěři.
Vzhledem k tomu,že v lesním majetku jsou i porosty starší 110-ti let, ztrácející stářím na kvalitě a
tím i zpeněžení,bylo rozhodnuto začít s obnovou těchto porostů. Stále však nebyla vhodná situace na
trhu s dřívím. Až v letošním roce v lednu jsme využili situace, kdy největší dodavatel dříví LČR
neměl uzavřené smlouvy na těžby a tím vznikl nedostatek dříví na trhu a nárůst cen dříví.
Mýtní úmyslná těžba byla provedena v Krčůvce na dvou násecích,dodávky dříví z většiny
nasmlouvány s firmou WOOD a PAPER a.s. za exkluzivní ceny. Po začátku těžby však přišla
kalamita a ceny silně klesly. Naštěstí pro nás firma musela dodržet smlouvu o dodávce,a tím jsme
získali slušné finance do obecní pokladny. Pro srovnání nejrozšířenější sortiment AB výřezy 2110,Kč/m3,v únoru již 1500,- Kč/m3. Další dříví bylo cíleně tříděno dle kvality na další odbytelné a dobře
zpeněžitelné sortimenty a dodány firmám Obalfrukt Blatnice, EMPO Holz Jemnice, Kronospan
Jihlava, pila Robotka, sklad Okříšky, Stopr s.r.o. Nové Město na Moravě. S přebytkem dříví po
kalamitách ve státních lesích narůstal problém s odbytem, ale nakonec se podařilo dodat všechnu
připravenou dřevní hmotu.
Po těžbě vznikly dvě holiny v Krčůvce, jedna v Dolňáku u Rudíkova. Veškerý klest byl vyklizen,
v Dolňáku placenou brigádou členy MS Benetice, v Krčůvce brigádou občany Benetic a Věstoňovic,
vyvezen a prodán do TTS Třebíč. Na jaře následovalo zalesnění těchto holin v Dolňáku opět
myslivci a v Krčůvce občany. Myslivci ještě provedli nátěry stromků.
Hospodaření v číslech do 31.12.2008
-náklady na les/těžba,přibližování,materiál apod./
430 000,-Kč
-tržby /prodej dříví,klestu,dotace za vyvážení/
1 507 000,-Kč
Čistý zisk rok 2008
1 077 000,-Kč
Těžba
1 200,- m3
Odpracováno občany 47 směn 282 hodin
Celkově hodnotím rok 2008 v lesním hospodaření obce Benetice za velmi úspěšný, o čemž svědčí
i solidní čistý zisk do pokladny obce a tím i další možné financování jiných akcí, důležitých pro chod
obce a pro celkovou spokojenost občanů.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat občanům Benetic a hlavně Věstoňovic / na počet obyvatel
hodně silná brigádnická komunita / a za všechny brigádníky jedno jméno, nechybějící na žádné akci –
Ruda Bouzek – Pytlák.
Přeji všem občanům Benetic a Věstoňovic spokojené prožití vánočních svátků,veselého Silvestra
a hodně zdraví v novém roce 2009
S pozdravem
Sejdeme se na pasece
Ing. Herbrich V.
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Vážení spoluobčané,

dostal jsem tento prostor, abych Vás informoval obhledně činnosti SDH a jednotky SDH obce
Benetice v oblasti požární ochrany.
V roce 1942 se několik místních občanů dohodlo a založili Sbor dobrovolných hasičů v
Beneticích. Smysl to mělo jediný, ochránit svůj majetek, ale především životy svých bližních, podle
známého hesla „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.“ Jak čas plynul, tak se i měnil pohled státu na
SDH a vznikl nový pojem jednotka Sboru dobrovolných hasičů.
Sbor dobrovolných hasičů je organizační článek občanského sdružení Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, které významnou měrou spolupracuje s obcemi v oblasti požární ochrany a při
zabezpečení činnosti jednotek SDH obcí. Kdežto jednotky SDH obcí podle zákona č.133/1985 Sb, o
požární ochraně, zřizuje obec. Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí mají nenahraditelné místo v
Integrovaném záchranném systému. Vždy byly a jsou pilířem, který zabezpečuje včasnou pomoc
občanům při hašení požárů, provádění záchranných pracích při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech. Proč takovéto dělení? Jak už bylo v textu napsáno, JSDH jsou podstatným
článkem IZS, který spoléhá na připravenost členů a vybavenost jednotek. Jednoduchý příklad. Na
třebíčské stanici HZS jsou připraveny k výjezdu dvě družstva, a tak se může klidně stát, že zrovna
budeme potřebovat pomoc, když budou obě na výjezdě. Minimálně v takovýchto případech by měly
jednotky SDH zajistit pomoc.Členové JSDH dnes už nehasí jenom požáry, zasahují při autonehodách,
odstraňují následky vichřic a dešťů. Proto si nemůže operační středisko na pomoc zavolat někoho, bez
patřičných znalostí. Nechci tím však říci, že nikdo další pomoct nemůže. Každá pomoc je vítána.
Letošní rok je pro nás zlomový, spolu s obecním úřadem se snažíme zajistit, aby jednotka
fungovala, tak jak má. Je to nelehký úkol, který bude ještě pár let trvat. Sami jste si mohli všimnout,
několika událostí, které ozvláštnili tento rok. Asi nejvíc viditelné bylo prověřovací cvičení, které bylo
vyhlášeno HZS dne 13. září, a preventivní prohlídky komínů a topných těles. K posledně zmíněnému
se ještě vrátím v závěrečném odstavci. Dále proběhly dvě školení. Jedno na téma požární ochrana obce
a druhé na téma první pomoc.
Všechna tato školení, v jejichž
pořádání budeme pokračovat i
příští rok, jsou veřejně přístupná a
určitě Vás rádi na nich přivítáme.
S dalším děním nejen v oblasti PO
se můžete seznámit na webových
stránkách obce Benetice –
www.benetice.ic.cz.
Závěrem bych požádal
všechny z Vás, kterým není
lhostejné zdraví a ochrana
majetku Vašich bližních a
spoluobčanů o spolupráci nebo
ještě lépe o zamyšlení nad
členstvím v JSDH, kde vlivem
dojíždění za prací, bude vždy
nedostatek
vyškolených
a
vycvičených členů. Ještě se vrátím k již zmiňovaným preventivním prohlídkám. Kontrola probíhala
během října a začátku listopadu. Mezi nejčastější nalezené závady patřily – nečistota a sušení předmětů
na topném tělese a komínová dvířka zapřená cizím tělesem. Všechny tyto nedostatky mohou zapříčinit
vznik požáru a záporný postoj pojišťovny při náhradě škody. Buďme proto opatrní!
Hezké prožití Vánoc a Šťastný nový rok, Vám za jednotku SDH Benetice přeje
Jan Vostal

Společenská kronika
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Významné výročí v roce 2008 oslavili:
Vostalová Milada
Vidláková Anděla
Krčálová Marie
Krejčí Alois
Krejčová Marie
Novotný Vilém

Benetice 7
Benetice 16
Benetice 51
Benetice 8
Benetice 27
Věstoňovice 1

75 roků
75 roků
70 roků
60 roků
60 roků
60 roků

Naší nejstarší občankou je paní Marie Přinosilová, která v červnu 2008 oslavila
krásných 94 roků.
Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
______________________________
Noví občánci:
V roce 2008 rozmnožily naše řady tyto tři děti:
Krejčí Radim
Benetice 27
Liška Jiří
Benetice 39
Mícková Vanesa
Benetice 49
Vodová Nikola
Věstoňovice 3

28.12.2007
17.03.2008
29.03.2008
13.11.2008

Přejeme hodně lásky, rodičovské péče, zdraví, radosti a štěstí.
____________________________________________________
Naše řady opustili:
Marie Vodová
Jiří Vostal

Benetice 39
Benetice 10

ve věku nedožitých 57 let
ve věku 82 let poslední zakládající člen Sboru
dobrovolných hasičů.

Věnujme tichou vzpomínku
_____________________________________________________________________________
Trocha statistiky
Celkem v Beneticích a Věstoňovicích máme nahlášeno k trvalému pobytu 197 obyvatel.
Nejvíce za posledních 20 let
Z toho:

v Beneticích
ve Věstoňovicích

141
56

prům. 2,6 obyv. na číslo popisné
prům. 4 obyv. na číslo popisné

Včetně objektů kde nejsou hlášeni žádní obyvatelé. V Beneticích 8, ve Věstoňovicích 2.
Voličů je k poslednímu dni roku 2008 – 155. Do věku 18. let – 42.
Celkem 100 žen a 97 mužů
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Seriál o odpadech
Třídění skla; Sklo bylo historicky první komoditou, která se u nás začala sbírat pomocí zvláštních
nádob umístěných na veřejných prostranstvích. Nejdříve se jednalo většinou o dvě nádoby, jedna na
čiré a jedna na barevné sklo. Potom přišla doba, kdy se na sklo používala většinou nádoba jedna,
zelené barvy na sklo smíšené, ale návrat kontejnerů na čiré sklo byl nezadržitelný.
Do kontejneru lze odkládat veškeré obalové (lahve a sklenice ) a tabulové sklo. Pro další
zpracování je velmi vhodné, aby sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité.
Do kontejneru se nesmí ukládat drátosklo (bezpečnostní sklo s drátěnou sítí), autoskla, zrcadla,
keramika, a porcelán. Ideální je, pokud se lahve zbaví kovových uzávěrů.
Kontejnery na sklo se obvykle vyvážejí jednou za měsíc. Hmotnost obsahu 1100 litrového kontejneru
se pohybuje okolo 130 kg. Svozové firmy sklo dále netřídí, pouze z něj vybírají největší nečistoty a
skladují ve velkokapacitních kontejnerech. Sebrané sklo se následně převáží na speciální třídící linky,
které upravují sklo podle potřeb skláren. Na lince se sklo nejprve ručně zbaví velkých příměsí. Poté se
nadrtí a dopravuje se po pásu k laserovým čidlům. Ty každý střep prosvítí a pokud střep nelze prosvítit
nejedná se o sklo a proudem vzduchu se tato nečistota odfoukne pryč z pásu. Pro sklárny je pak
připravena skleněná drť požadovaných parametrů.
Z vytříděného skla se vyrábějí opět vyrábí skleněné výrobky. Recyklací skla se dá ušetřit přes
devadesát procent energie než při výrobě z přírodních zdrojů, velké množství písků, živce a dalších
nerostů, jejichž těžba hyzdí krajinu. Recyklace skla je teoreticky neomezená, ale pro speciální výroby
se používá větší podíl primárních surovin.
V naší obci se sklo třídí do zelených nádob s horním výsypem o objemu 1100 litrů. Nádoby na
sklo jsou celkem 3., z toho 2 nádoby na sklo barevné. Po jedné v Beneticích a ve Věstoňovicích a 1
nádoba na sklo bílé v Beneticích. Sklo lze odevzdat i ve sběrných dvorech v Třebíči. Vytříděné sklo
sváží firma ESKO – T s. r. o. Třebíč.
Soutěž „My třídíme nejlépe“
za hodnocené období; poslední čtvrtletí roku 2007 a první tři čtvrtletí za rok 2008. Se ziskem 980
bodů se naše obec umístnila na pěkném 20. místě v kategorii obcí do 500 obyvatel z 511 v této
kategorii hodnocených obcí.
Průběžné výsledky.
4/4 2007 192 bodů 41. pořadí,
1/4 2008 139 bodů 139. pořadí
2/4 2008 466 bodů 2. pořadí
3/4 2008 182 bodů 126. pořadí
Ve výsledcích průběžného hodnocení je ve druhém čtvrtletí vidět snahu učitelek a dětí ze Základní
školy uspět v podobné soutěži škol. Jejich sběr papíru s následným již druhým vítězstvím v této soutěži
se samozřejmě promítl i do hodnocení soutěže obcí a pomohl Beneticím k pěknému umístnění.
Učitelky a děti si zaslouží poděkování a jistě ocení i rozhodnutí zastupitelstva pořídit do školy nový
stavitelný nábytek, který dětem od začátku prosince již slouží.
V této soutěži se hodnotí počet tříděných komodit, celková váha vytříděného odpadu a váhový
poměr mezi vytříděným odpadem a odpadem v popelnicích.
Na závěr ještě několik otázek. Myslíte, že máme k dispozici dostatek sběrných nádob na tříděný
odpad? Jsou sběrné nádoby pravidelně vyváženy? Neházíme do popelnic odpad, který můžeme
vytřídit? Myslíte, že by bylo vhodné umístnit další nádobu na jiném místě? Na jaký odpad a kde.
Základní škola v měsíci říjnu odevzdala 6470 kg papíru.

Knihovnický sloupek
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V letošním roce podařilo se v Beneticích uvést do provozu Obecní knihovnu. Stalo se tak po
několikaleté odmlce 20.března (který je mimochodem Měsícem knihy). Při slavnostním otevření
knihovnu navštívily tři desítky potencionálních čtenářů a polovina z nich si domů odnesla své první
vypůjčené knihy. Stálá otevírací doba byla stanovena na čtvrtky, vždy od 18.30 do 19.30. Koncem
měsíce listopadu čítá knihovna 26 stálých čtenářů, kteří si prozatím vypůjčili celkem 295 knih. A
protože je v knihovně zaevidováno téměř 1400 svazků (plus nějaké ty časopisy), věříme, že v příštím
roce další čtenáři přibudou!
Tímto také děkujeme za spolupráci obecnímu úřadu a za knižní dary sdílným čtenářům!
Připojujeme emailovou adresu "benetice.knihovna@seznam.cz", kam směřujte jakékoliv dotazy či
připomínky.
Přejeme šťastné vykročení do roku 2009
a ČTENÍ ZDAR,
NUDĚ ZMAR!!!!!
Vaše knihovnice Olga a Lucie
Malé zamyšlení
Nedávno se mě během rozhovoru kdosi zeptal „ Jaký vztah vlastně máš k obci kde žiješ? “ Bez
váhání jsem odpověděl. Jsem patriot. Nerozuměl mi a zeptal se. Co to znamená? Mám rád místo kde
jsem se narodil, mám rád kraj kde naše víska leží a lidi co tam žijí, zněla odpověď. Nedalo mi to a
později jsem slovo patriot zadal do internetového vyhledavače. Článek, který se mi podařilo objevit se
mi zalíbil a tak Vám ho zde, byť ve zkrácené formě předkládám.
Patriot - Další heslo do slovníčku výrazů, co jsou dnes již něčím jiným než bývaly kdysi.
Slovníková definice patriotismu zní prostě: Vlastenectví, láska k vlasti. Když přijmu tu jednoduchou
zkratku, že láska znamená mít rád, tak tomu rozumím. Patriot je ten, kdo má rád zemi, kde žije.
Popřípadě město nebo obec kde žije. Mít rád se těžko manifestuje. Lze to, ale není to vidět. Zažívám
patriotickou hrdost, když vidím, že někdo jiný chválí to moje Mít rád.
Určitému druhu lidí je takové Mít rád málo. Nevidí žádná velká gesta, tak jim to připadá málo
demonstrativní, málo viditelné, příliš obyčejné. Chtějí být vidět, jak moc mají svou ves, své město,
svou zemi rádi. A když ne vidět, tak alespoň slyšet. Mít rád se ukazuje velmi těžko. Mnohem lépe lze
předvést Mít nerad. Někteří si neschopnost velkými gesty předvést Mít rád své kompenzují tím, že
velkými gesty předvádějí mít nerad vše ostatní a své hlasité a viditelné Mít nerad ostatní vydávají za
důkaz Mít rád to naše. Člověk by pak pomalu mohl podlehnout dojmu, že projevem patriotismu je
manifestovaná nenávist k cizímu.
Patriotismus je tiché a radostné Mít rád. Není v něm moc místa pro okázalou hrdost. Hrdost je
slyšet v našich hlasech, když vyprávíme o tom, co máme rádi. Jsme hrdí, když to, co máme rádi, je
pěkné... Jsme hrdi na to, co máme rádi. A ano, právem jsme hrdi, když tomu, co máme rádi, nějak
prospějeme.
Mít rád je především dávat, sloužit a pomáhat k prospěchu. Mít rád nelze zpeněžit, nelze se tím
chlubit, není to ničí přednost, natož zásluha, a už vůbec ne výsada. Patriot má rád, takže se stará o to,
co má rád.
-jvZpráva o činnosti SDH Benetice za rok 2008.
Opět jsme o rok starší a mě nezbývá nic jiného, než zhodnotit, jaký vlastně byl. Naši soutěžní
sezonu jsme nezačali tréninkem v brzkých jarních měsících v místním KD jak už se několik let
domlouváme, ale až koncem dubna na areálu. Tomu samozřejmě odpovídal náš výkon na prvním
startu ve Velkém Meziříčí již 3 května. Z ne moc pěkného útoku bylo až desáté místo. Pro šesté místo
jsme jeli hned za týden do Litavy, kde s časem17,89 vteřin jsme doufali v lepší umístění, ale
konkurence nám ukázala, že to také myslí vážně. Další soutěž proběhla v Netíně, z kterého nám zůstal
neplatný pokus v podobě prasklé hadice a rozjela se série několika neúspěšných závodů. Za zmínku
stojí snad jen 3 místo Olší, 6. místo Svatoslav s časem 17,96 a spousta bramborových medailí Katov,
Lhotky, Stanoviště. Bodů do soutěží jsme tedy moc neposbírali, zato na selátka
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jsme měli větší štěstí. Po třetím místě v Kožichovicích v základním kole a vítězství ve finále putovalo
domů selátko. Na další jsme si počkali celé tři měsíce, kde za druhé místo v základním kole a první ve
finále opět sele a o týden později v Koutech také. Koncem sezony proběhla soutěž v požárním útoku
také u nás v Beneticích. Za krásného podzimního odpoledne se u nás sjelo celkem 16 družstev, kde
nejlepší útok předvedli hasiči z Urbanova s časem 17 rovných a finále patřilo hasičům s Trnavy. Nám
za čas 18,06 patřilo deváté místo. Na soutěži se utkala také netradičně dvě družstva žen. Proti sobě
nastoupily ženy ze sousední Svatoslavy a ženy s Benetic. Možná si někdo řekne, že jsem se splet, ale
není to tak. Opravdu se v Beneticích asi poprvé v historii podařilo něco takového, jako psát do
startovní listiny SDH Benetice-ženy. Popravdě řečeno, z Benetic je pouze jedna dívka, ostatní holky
jsou z H. Vilémovic, Přeckova a jedna také z Rudíkova. Nevím jak to zapálení do soutěží holkám
dlouho vydrží, ( nebo to snad byl jen takový prázdninový úlet), ale každopádně jsme je již zapojili do
prací kolem družstva. Holky nám ochotně pomohly při pořádání taneční zábavy, kde nám stále schází
pořadatelé. Dalším krokem vpřed bylo letos nabrání posily do naší stabilní sestavy. Jako náhradník na
proudu se nám velice osvědčil mladý Karel Slavík z Přeckova. I přesto, že se naše časy koncem sezony
na tréninkách zlepšily na (17,10-17,30), start v posledním závodě v Širokém Dole se moc nezdařil.
Konec sezóny jsme ukončili rožněním selete na návsi.
Z dalších činností sboru musím zmínit účast na několika brigádách v obecním lese. Po jarních
těžbách bylo zapotřebí uklidit paseku od větví a nasázet nové stromky.
Po brigádách v lese jsme se pustili do celkové přestavby hasičské zbrojnice a to v místech kde to
již bylo nejvíce potřeba. Samozřejmě ti, kteří navštěvují hospodu U Rybníčka ví kde. Ano, jedná se o
naší hospůdku neboli jediné kulturní zařízení v obci. Historické uzavření jsme naplánovali na svátek
práce 1. května. K uzavření muselo dojít, protože přestavba v takovémhle rozsahu se nedá dělat za
provozu, co snad místní štamgasti pochopili a za to jim děkujeme. Rekonstrukce byla provedena
formou brigád a trvala přesně osm týdnů. Otevření jsme naplánovali na 26. června a podmínkou pro
vstup do nových prostor hospody bylo donést jako zápisné jakoukoliv láhev lihoviny do depozitáře, za
což každému, kdo přispěl, děkujeme. Účelem přestavby nebyla jen rekonstrukce, ale i zvětšení o
nekuřácký salónek a postavením dámské toalety. Dále v hospodě přibyl i nový fotbalový hrací stůl a
možnost surfování na internetu v internetovém koutku. Touto cestou tedy všechny, kdo ještě hospodu
nenavštívili zvu k příjemnému posezení mezi lidmi.
V letě se hasiči dále podíleli na nátěru střechy kulturního domu. Na podzim se provedlo námětové
cvičení, které dopadlo nad očekávání dobře. Ze společenských akcí jsme uspořádali v lednu hasičský
ples, v únoru rokoples a koncem dubna tradiční pouťovou zábavu. V létě pak třetí ročník Her bez
hranic Benetic a koncem listopadu čertovskou zábavu. Sjezd Žleba na čemkoli se opět skrz nepřízeň
počasí v podobě blátivé zimy neuskutečnil. Doufáme, že příští rok se to vydaří. V opačném případě
budeme muset vymyslet nějakou suchou variantu. Koncem října proběhly preventivní prohlídky
komínu. Tuto již lety neprovozovanou činnost jsme chtěli zavést z důvodu stoupajících počtů požárů v
ČR způsobených právě od komínových těles. V listopadu proběhlo školení se zdravotní sestrou
Třebíčské nemocnice na téma „první pomoc“.
Na příští rok plánujeme uspořádat 10. ledna "obecní zabíjačku" na návsi, kam jste samozřejmě
všichni srdečně zváni. Podrobnosti se včas dozvíte. Hned další víkend budeme pořádat hasičský ples.
Nepodařilo se nám ale zajistit kapelu na sobotu, proto bude ples v pátek. Třetí víkend v únoru rokoples,
dál pouťovou zábavu a Hry BHB.
V červenci plánujeme uspořádat rockový festival několika kapel na parkovišti u KD. Tato velká
akce se samozřejmě neobejde bez velkého počtu pořadatelů, proto prosím a žádám členy SDH o
aktivní účast. Naše činnost v příštím roce se bude nadále odvíjet podle dalších nutných potřeb
spojených se sborem.
Do nového roku Vám přeji hodně štěstí, zdraví a spoustu krásných chvil strávených při
společenských aktivitách.
Za SDH Benetice Krejčí Karel

13

Obecní kronika - Benetice - pokračování
Osada Benetice leží v hornaté krajině, vzdálena od Třebíče 10 km na severozápad, na dlouhé
doby špatnými cestami s okolím spojena, nyní však dobrými silnicemi opatřená. Silnice s Třebíče přes
Benetice k Bochovicím vystavěna byla roku 1900, z Benetic k Horním Vilémovicím roku 1912,
kteráž na druhé straně připojena byla k silnici vedoucí z Čechtína ku Svatoslavi.
Poloha Benetic jest 575 m vysoká, krajina kopcovitá a kamenitá, podnebí drsné. Předním zdrojem
výživy obyvatelstva jest polní hospodářství spojené s chovem hovězího a vepřového dobytka. Z obilí
daří se zde dobře žitu a ovsu, z okopanin bramborům.
Domy dříve dřevěné jsou nyní stavěny z kamene a z cihel a zomítány. Kroj jest poloměstský. Za
let minulých býval ovšem jiný, ale nijak nápadně nevynikal a nelišil se od nynějšího. Rozměry a
velikost pozemků jednotlivých majitelů nebyly nikdy stejné, také rozdělení polí na lány, půl – a
čtvrtlány a podsedky, nebylo všude stejné. Dle tohoto rozdělení a dle velikosti pozemků museli
poddaní odváděti různé dávky vrchnosti a nebo různé práce vykonávati, čemuž se obyčejně říká
robotovati. Tak do roku 1678 drželi v Beneticích 3 rolníci po 2 lánech o 60 měrách, 5 rolníků po láně
o 30 měrách, 2 rolníci po půlláně o 15 měrách. Později jmenovali se dvouláníci celoláníky a celoláníci
půlláníky a žili v osadě 3 celoláníci, 5 půlláníků a 2 čtvrtláníci. Každý celoláník robotoval v týdnu
párem koní 3 dny a mimo to 13 dní ročně ruční práce, pololáníci polovici toho. Domkaři 26 dní a
podruzi 13 dní ročně pracovali na polích. Mimo to musela obec odváděti ročně určitou dávku obilí žita a ovsa, a z jednoho lánu každého 1 slepici a 10 vajec. Povinnost konati různé práce byla takto
uložena - orati na ozim 6 dní, na jaře 3 dni; žati obilí - ozim 8 dní , jař 1 den; pleti len 2 dni, trhati
hrách 1 den, seno a otavu 2 dni séci a 4 dni sušiti. To vše z jednoho každého lánu.
Toto však rokem 1848 úplně pominulo, a stav rolnický v našich osadách byl zproštěn všech
dávek a povinností, rolník stal se pánem svých pozemků samostatným a svobodným, jen daněmi
různého druhu ve prospěch obce, země a státu, jakožto celku jest povinován. Tím rokem také počíná
doba rozkvětu venkovského a rolnického stavu což všude na vesnicích a osadách jest možno
pozorovati.
Počet obyvatelstva v osadě Beneticích zůstává již léta stále skoro stejným, není velkého příbytku
ani úbytku. Tak při posledním sčítání lidu roku 1921 čítali Benetice 160 duší, vesměs náboženství
římskokatolického. Roku 1928 – v 10. roce trvání republiky žijí v Beneticích v domech číslo: 1.
František Vrbka, 2. Karel Vostal, 3. Škola, 4. Kovárna a chudobinec, 5. Stanislav Dobrovolný, 6.
Alois Krejčí, 7. Jan Vostal, 8. Karel Bulíček, 9. František Urban, 10. Julius Vostal, 11. Alois Vaněk,
12. Jaroslav Čapek, 13. Jan Doležal, 14. Ladislav Vlach, 15. Antonín Valík, 16. František Harák, 17
Fara, 18. František Valík, 19. Václav Vratislavský, 20. Ludvík Vostal, 21. Alois Šoukal, 22. Bohumil
Vostal, 23. Jan Školař, 24. Josef Šustr, 25. Anežka Přinosilová, 26. Josef Šustr, 27. Dominik Krejčí,
28. Bohumil Jurda, 29. František Cejpek a František Maštera.
Obecní rozloha má 205,4 ha polí, 50 ha luk, 1 ha zahrad, 11,7 ha pastvin a 49 ha lesů. Obec sama
mimo pastvinu zv. Na Vejhoně majetku žádného nemá. Tratě se jmenují: Krčůvky, Zadní Padělky,
Zátoky, Honečky, Sviny, Roviny, Na Krajinách, Kačeny, Skalníky, U Chřibu, V Karkulkách, Žleb,
Nad Pololáním. Jak již bylo řečeno obec byla dříve špatnými cestami s okolím spojena, což bylo i
příčinou též, že ani v dobách válečných žádné vojsko sem nepřišlo – není ovšem čeho litovati, jen po
bitvě u Králové Hradce 3. července 1866 táhl tudy nepřítel – Prušák – když táhl se svými hordami
přes Moravu k Vídni.
Rozšířená v té době v různých našich krajích moravských cholera i zde řádila a dost lidu jí
onemocnělo a dost ho také skosila.
Opis z obecní kroniky
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Ze školních lavic

Adam Roskydálek, Michal Valík, Karel Krejčí, Martin Kosielski, Petr Vlach
Vlastimil Vostal, Zdeněk Čech

Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení
v tom, co děláme.
Thomas Edison
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