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Váţení občané

Benediktin

Ora et labora

Opět jsou tu Vánoce, blíţící se Nový rok a tedy čas na ohlédnutí. Máme za sebou jednu
z největších akcí posledních let, stavbu veřejného vodovodu. Po takovém, dá se říci váhavém
začátku stavby a různých peripetií kolem, je to přece jen kapitola před uzavřením. Teď uţ by
kaţdý měl uzavřít s Vodárenskou společností smlouvy o odběru. Následně proběhnou montáţe
vodoměrů a oddechnou si všichni Ti, kdo trpěli nedostatkem vody. Samozřejmě, nebude to
zadarmo. Natočené kubíky vynásobené aktuální cenou pitné vody, kaţdému prozradí, jaký vztah
máme k této nenahraditelné tekutině. Sazbu za vodné a stočné schvaluje kaţdý rok valná hromada
svazku obcí Vodovody a kanalizace, jehoţ jsme samozřejmě členy. Bude tedy stejná jako v jiných
městech a obcích, které patří do tohoto svazku. Pro rok 2010 byla schválena výše vodného na
40,37 Kč a stočné činí 27,21. Celkem tedy, v obcích kde je vybudován vodovod i kanalizace,
zaplatí odběratelé za jeden kubík vody 67,58 Kč včetně DPH. V našem případě budeme platit
pouze vodné. Splašková kanalizace v obci není a jediná legální likvidace odpadních vod u nás je
tak jímka na vyváţení na čistírnu odpadních vod, pokud tedy nemáme vlastní domovní čistírnu.
Na splátkách vodovodu bylo dosud, z plánovaných tří milionů, uhrazeno 1 mil. a 600 tisíc
Korun. Další peníze, v akci vodovod, jsme vydali za hromadný projekt domovních přípojek 83
645 Kč. Na přípojkách pro obecní budovy, hřbitov a opravy nad rámec dohodnutých prací bylo
proinvestováno 168 478,- Kč. Jak všichni jistě víte, zastupitelstvo rozhodlo o vyplacení příspěvku
na přípojku ve výši 200,- Kč na běţný metr. Tady jsme prozatím přispěli na 43 přípojek,
celkovým objemem 208 818,- Kč. Nejsou to malé peníze, ale určitě ne vyhozené. Občanům jsme
chtěli trochu pomoci a také je i částečně motivovat k připojení, aby aţ opravíme rozbité cesty,
nebyl důvod pro dodatečné dobývání se k vodě. Výměna oken a dveří v budově kanceláří a oken
ve školním bytě, nás přišla celkem na 314 977,- Kč, včetně přidělené dotace, z programu obnovy
venkova, ve výši 134 tis. Kč. Budova obecního úřadu a prodejna smíšeného zboţí byly vybaveny
elektronickým zabezpečovacím systémem, který snad spolehlivě odradí od dalších útoků
vloupáním. Náklad 72 676,- Kč, získané dotace z fondu kraje Vysočina 29 101,- Kč. Ve fázi
projednávání je návrh územního plánu, který nás doposud stál 226 100,- Kč, na jeho pořízení nám
opět přispěl kraj Vysočina a to částkou 112 500 Kč,- Tento dokument je zákonem daný, nastiňuje
směr vývoje obce a bez něj bychom na ţádnou dotaci jiţ nedosáhli. Dotovanou akcí byl také
hodně medializovaný Czech POINT, Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je
projektem, jehoţ cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V
současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT
slouţí jako asistované místo výkonu veřejné správy, umoţňující komunikaci se státem
prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“. Takto zní stručná definice tohoto
projektu. Jestli se stane pravdou, ukáţe aţ čas. Na jeho realizaci jsme obdrţeli více jak 70 tis. Kč
z ministerstva vnitra. Jde o nové počítačové vybavení s multifunkční tiskárnou. Zbývá, naučit se
s tím vším pracovat. Kromě vodovodu, bylo na tyto akce celkem proinvestováno 696 750,- Kč.
Z toho náš podíl činí 351 150,- Kč a na dotacích jsme získali 345 600,- Kč.
Příští roky, bychom se rádi zaměřili na opravy povrchů místních komunikací, na to jak bude
vypadat náves. Léta jsme s tím čekali, neţ proběhne stavba vodovodu. Velké otazníky přetrvávají
v souvislosti se školou, dětí ubývá a tak budeme muset hledat a najít vhodné řešení. Zastupitelstvo
rozhodlo, ţe prozatím bude obec škole potřebné peníze doplácet. Kolik, to bude záleţet na počtu
docházejících dětí.
Neméně důleţité je však i společenské dění, podporující dobré vztahy, posilující sounáleţitost
a pocit příslušnosti k obci. I do tohoto se musí investovat. Abychom tu ţili rádi. Do tohoto
společenského dění patří události, a kdyţ zmíním jen ty letošní – obecní zabíjačka, dětský
karneval, stavění máje, hry bez hranic, určitě i hasičské závody a také oprava památníku padlých
legionářů a další. Tohle všechno by se neudálo bez lidí, kterým právě toto leţí na srdci. S velikým
nasazením vymýšlí a zajišťují tyto akce, bez nároku na odměnu či poděkování. Jejich jedinou
odměnou je, ţe lidé přijdou, ţe se věc vydaří.
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Všichni víme, kdo jsou ti aktivisté a oni to vědí také. Všichni také víme, ţe se můţeme
kdykoliv přidat a pomoci – budeme-li chtít.
Samozřejmě nesmím zapomenout na další naše obětavé občany, kteří pracují v jiných,
neméně důleţitých oblastech. Například, práce v lese, údrţba a opravy obecních budov, údrţba
veřejného prostranství – zeleně a další. Snad ani nejde všechno to popsat a na něco přitom
nezapomenout. Uţ několik let zachycuje toto dění perem i objektivem pro generace příští, náš
kronikář. I toto je činnost velmi důleţitá a zaslouţí uznání a poděkování.
Rád zde také připomenu vynikající prezentaci obce na poli sportovním, o kterou se zaslouţila
druţstva hasičů. Od letošního roku soutěţí v poţárním sportu za Benetice také ţeny. Obě druţstva
se zúčastnila celého seriálu Ţďárské ligy a dalších i extraligových závodů. S okřídleným lvem na
prsou, dělají svými výsledky obci jen dobré jméno. Podrobně to ve své zprávě o činnosti SDH,
popisuje Karel Krejčí. Letos poprvé se také skupina milovníků ledního hokeje, doposud hrající jen
příleţitostně, účastní Městské hokejové ligy Velkého Meziříčí. Obec zaplatila dresy a na oplátku
je Benetický okřídlený lev vidět na krásném třetím místě průběţného hodnocení této soutěţe. Více
v článku od Karla Houzara.
Všem Vám, za práci pro obec i její prezentaci, moc děkuji a dovolím si vyslovit jedno veliké
přání ke všem, kteří se takto aktivně podílí na veřejném dění.
Neustávejte, protoţe cokoliv uděláte pro svoji obec – uděláte také pro sebe, svoje rodiny,
svoje děti. Neustávejte, získávejte pro tuto myšlenku další a buďte na svoje dílo i obec hrdi.
Jen to, čeho se sami vzdáme, je teprve ztraceno
Přeji příjemné proţití svátků Vánočních, veselého Silvestra a spokojený rok 2010
Jiří Vlach, starosta

Návštěva v knihovně
Jiţ je téměř za námi druhý rok staronového fungování Obecní knihovny v Beneticích.
Jako knihovnice si myslíme, ţe nebyl o nic méně úspěšný jako ten první.
Zájemci a milovníci dobrého i naučného čtení si jiţ zvykli, ţe čtvrteční podvečer mezi 18.30 a
19.30 je dobou, kdy mohou do naší knihovničky přijít zkoumat, co ještě nečetli, a za přečtení by
stálo. Vţdyť si také registrovaných 34 čtenářů za letošní rok vypůjčilo přes 300 knih z krásné
literatury a necelých 100 z té naučné.
V červnu a listopadu také byla část knihovního fondu oţivena knihami z výměnného fondu
z MěK v Třebíči.
Nejnovějšími exempláři, které čekají na vypůjčení, jsou pak „Toulky nad Třebíčskem“ – kniha
s krásnými fotografiemi obcí našeho okresu. Nechybí v ní ani Benetice a Věstoňovice.
Je tedy opět na co se těšit a co číst ....
Přijďte se podívat. Knihy sice neutečou, ale čekají...
Za spolupráci v tomto roce děkují
a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK přejí
Vaše knihovnice

Olga a Lucie

Vážení spoluobčané
přijměte ode mě srdečný pozdrav.
Vánoce jsou uţ přede dveřmi a opět budeme proţívat jejich vzácné
kouzlo. Budeme znovu svědky Boţího obdarování skrze malé dítě - skrze
Jeţíše narozeného v Betlémě. Jedině Boţí láska můţe opravdu pohnout
lidskými srdci - ta Láska, která k nám přišla do chudých, nenápadných
jeslí. A stále přichází i dnes do lidských srdcí, která jsou otevřená a
pokorná.
Papeţ Benedikt XVI. v září při návštěvě České republiky, kdyţ se setkal s rodinami u
Praţského Jezulátka v kostele Panny Marie Vítězné, řekl:
„Jezulátko nám svou dětskou něhou zpřítomňuje Boţí blízkost a lásku. Uvědomujeme si, jakou
máme v jeho očích cenu, protoţe právě díky němu jsme se my sami stali Boţími dětmi. Kaţdá
lidská bytost je Boţím dítětem, a tedy naším bratrem, a jako takovou je třeba ji přijímat a váţit si
jí. Kéţ by si to uvědomila i naše společnost! Kaţdá lidská osoba by pak byla hodnocena ne podle
toho, co má, ale podle toho, čím je, protoţe ve tváři kaţdé lidské bytosti, bez rozdílu rasy či
kultury, se zří Boţí obraz.“
Přeji Vám všem, abyste si o těchto Vánocích znovu uvědomili Boţí lásku, která k nám přišla
skrze narozeného Jeţíše v Betlémě a abyste zakusili Boţí blízkost.
Také vám přeji do Nového roku hojnost Boţího poţehnání, zdraví a síly k zvládání všeho, co náš
ţivot přináší.

farář Václav Knotek
Jak je to s Kronikou naší obce?
V loňském a letošním roce jsem jako kronikář obce Benetice oslovil většinu z Vás se ţádostí
o pomoc při doplnění časové mezery v naší obecní Kronice. Ta mezera je větší neţ 50 let –
poslední zápis je z jara roku 1948. Dodatečně doplnit do Kroniky alespoň základní
události je úkol velice sloţitý, protoţe prameny informací pomalu vysychají.
Mnoho cenných informací jsem získal od našich hasičů z jejich Knihy
zápisů a také ze Školní kroniky. Ještě z dob, kdy jsem navštěvoval
pana děkana Steffela, jsem věděl, ţe existuje také Kronika benetické
farnosti a pan děkan ji vedl velice pečlivě, objektivně a bez příkras. Při
přestavbě fary však tato Kronika záhadně zmizela a není k nalezení.
Obec tak ztratila velice cenný historický zdroj informací. Vţdyť Kronika
mapovala období téměř jednoho století. Moţná o ní někdo z Vás ví. Pokud
by se podařilo Kroniku benetické farnosti nalézt, mohl bych přesněji
zaznamenat některé události v naší obci.
O pomoc s doplněním obecní Kroniky jsem poţádal většinu z Vás. Více
neţ
polovina oslovených mi pomohla. Těm, kteří mi pomohli s mapováním let minulých a půjčili mi
dokumenty a fotografie, touto cestou děkuji. Tuto etapu jsem jiţ ukončil a Kroniku doplním tak,
jak to je moţné i bez informací od těch, kteří z různých příčin nepomohli. V roce 2010 bych chtěl
v Okresním archívu v Třebíči prohlédnout obecní dokumenty a poté bych chtěl udělat do Kroniky
jeden doplňující zápis za chybějící roky. Na víc moje síly a schopnosti nestačí.
Na závěr Vám přeji pěkné, pohodové a spokojené Vánoce a do roku 2010 hodně zdraví a
štěstí Vám i Vašim blízkým.
Jan Bukovský, Kronikář obce Benetice
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JSDH obce Benetice

Opět po roce dostávám moţnost Vás informovat o činnosti JSDH
obce Benetice. Hned ze začátku bych za jednotku poděkoval
zastupitelstvu naší obce, které na jaře tohoto roku vyhradilo prostředky,
které byly vyuţity pro pořízení nejpotřebnější výstroje a
výzbroje. Toto rozhodnutí bylo i dobře časově situováno,
protoţe za dlouhé roky většina věcí chyběla, byla zastaralá a
nepouţitelná, nebo zde nikdy nebyla. Avšak jsme stále ještě
na začátku. Seznam aktuálního vybavení JSDH se určitě časem
objeví i na dokumentovém serveru obce.
V průběhu celého roku, jsme se snaţili pracovat především s
mladšími členy jednotky, protoţe předpoklad je, ţe jsou přece
jen tvárnější a otevřenější novým věcem. Seznámili jsme se,
se základy cvičebního řádu a podrobně se věnovali bojového řádu, coţ je jedna ze
základních věcí, kterou by měl kaţdý hasič znát. Naše teoretické znalosti jsme si
ověřovali a zdokonalovali i praktickým výcvikem, jako např. základy lanové techniky,
práce ve výškách, dopravní nehody, řízení dopravy atd.. Pro většinu z nás jsou některé
věci novinka, proto jsme se chtěli v této oblasti nejprve zdokonalit, neţ svoje znalosti
předáme dál.
Koncem jara jednotka obdrţela dar od Ministerstva vnitra v podobě pěti
jednovrstvých zásahových oděvů a pěti párů zásahových bot. V červenci jsem se
zúčastnil spolu s Michalem Dufkem, velitelem JSDH obce Svatoslav, dětského tábora,
kde jsme dětem prezentovali hasičskou práci, výstroj a výzbroj a provedli přednášku na
téma první pomoc s praktickými ukázkami, která se setkala s velkým ohlasem.
Od letních prázdnin s přestávkami pracujeme na přestavbě vozidla Lada Niva na
poţární speciál. Vozidlo bylo získáno bezplatným převodem od Policie ČR a bylo
zařazeno do Integrovaného záchranného systému. Vozidlo bude vybaveno výstraţným
světelným a zvukovým zařízením a především základním zdravotnickým a zásahovým
vybavením. Bude slouţit jako prvovýjezdové vozidlo naší jednotky.
Dne 17. 10. znovu po roce proběhlo školení pro širokou veřejnost na téma První
pomoc. Záštitu nad tímto školení opět převzala paní Gabriela Kratochvílová, jenţ
pracuje na oddělení ARO jako zdravotní sestra. A kdo z Vás si našel čas a zúčastnil se,
určitě musel ocenit odbornou stránku věci, přitom tak jednoduše a příjemně podanou.
Návštěvnost školení nebyla nejhorší, ale pořád svědčí o tom, ţe první pomoc je
nebezpečně podceňované téma.
V neposlední řadě nesmím zapomenout zmínit prohlídky topných těles a komínů,
řada z Vás si vzala doporučení z minulého roku k srdci a nedostatky odstranila. Coţ je
pro nás velmi potěšující informace. Při realizaci prohlídek byl rozdáván leták s pravidly
pro pouţívání topných těles a komínů, kdo z Vás si ho nestihl ještě přečíst, tomu bych
to vřele doporučil.
Na závěr bych Vám všem popřál za JSDH obce Benetice klidné proţití svátků a
šťastný nový rok!
Velitel JSDH, Jan Vostal

Pozdrav z Benetických lesů.
Váţení spoluobčané,dovolte mi, abych Vás informoval o probíhajících činnostech v lesích obce
Benetice a ekonomickém zhodnocení této činnosti.
Těţební činnost: V roce 2009 jsme prováděli pouze nahodilou těţbu, převáţně kůrovcovou a
větrnou a to v tomto poměru: Paseka 30,33m3 – kůrovec,Dolňák 46,56m3 – z toho 14,42 m3
kůrovec,Krčůvka79,64m3 – z toho 43,22m3 kůrovec. Ochrana proti kůrovci byla prováděna
především v Dolňáku a Krčůvce,po jarním monitoringu byla v těchto lokalitách posílena obranná
opatření o další lapače. S úspěchem lze vyhodnotit ochranu v Dolňáku. V Krčůvce bude nutné
v příštím roce posílit ochranu v nových ohniscích, dále i v Pasece. Jedná se o ohniska vzniklá
v neobvyklých, teoreticky nenapadnutelných částech lesa - např. návětrný okraj od polí apod.
Nyní několik čísel:
těţba
156,53 m3
zásoba z 2008
34,02 m3
dodávky 2009
98,57 m3
zásoba na OM
91,98 m3
prům. zpeněţ.
980,- Kč/m3
Pokles zpeněţení dřevní hmoty je způsoben silným poklesem ceny dříví na trhu a také horším
zhodnocením kůrovcového dříví – jak ostatně všichni vlastníci lesa dobře víte.
Pěstební činnost: V pěstební činnosti jsme se věnovali především vylepšení kultur po loňském
zalesnění a zalesnění nových holin. Vysázeno bylo 3 000 ks sazenic smrku. Dále byla věnována
pozornost hlavně ochraně kultur proti buření a zvěři. Kultury byly dostatečně a včas oţnuté a
natřené.
Ekonomické zhodnocení v číslech: výdaje: těţební činnost
46 546,-Kč /těţba, přibliţ. /
pěstební činnost 26 366,-Kč /mzdy, saz. mat./
LČR
15 172,-Kč /sluţby OLH/
Celkem:
88 084,-Kč
příjem:

prodej dříví
prodej pozemků
Celkem:

Zisk z výroby je:
Dříví na OM: 91,98m3 – 34,02m3 x 980,-Kč/m3
Celkem:

96 597,-Kč
78 000,-Kč
174 597,-Kč

8 513,-Kč
56 800,-Kč
65 313,-Kč

Čistý zisk z výrobní činnosti je i přes nepřízeň trhu 65 313,- Kč.
Celkový příjem lesního hospodářství obce Benetice i s prodejem pozemků činí 143 313,-Kč.
U prodeje pozemků se jedná o spoluvlastnický podíl devíti obcí v K.ú. Budišov, který jsme
objevili právě ve spolupráci OLH LČR a obce Benetice a iniciovali jeho prodej obci Budišov.
V letošním roce jsme také zaţádali o tvorbu samostatného Lesního hospodářského plánu pro rok
1010 – 1019 pro obec Benetice v digi-formě, vlastnické a hospodářské mapy a hospodářské knihy.
Po schválení LHP bude obec Benetice samostatným hospodářským subjektem v hospodaření
v lese.
Závěrem mi dovolte popřát vše nejlepší občanům Benetic a Věstoňovic, hodně zdraví a
spokojenosti v příštím roce a hlavně hodně sil, které budeme potřebovat pro splnění všech
hospodářských úkolů, vyplývajících z LHP obce Benetice.
Přeje Ing. Herbrich Vítězslav
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Obecní internetové stránky (www.benetice.ic.cz)

Pár slov o aktivitách SDH Benetice za rok 2009

Snad kaţdý z Vás, kdo vyuţívá výdobytek dnešní doby jménem Internet, uţ navštívil webové
stránky naší obce. Proto zde nebudu popisovat vzhled stránek, ale zaměřím se na nové funkce,
které v letošním roce přibyly. Mezi ty nejdůleţitější patří zajisté vznik dokumentového serveru
obce Benetice (dokumenty-benetice.ic.cz). Jedná se o „jednoduché“ rozhraní pro zobrazení textů a
různých dat. Strukturu a obsah určují oprávnění uţivatelé - prozatím já a pan starosta, do
budoucna se však tým přispěvatelů rozroste. Obsah dokumentového serveru je postupně
doplňován a rozšiřován. V současné době pokládám za nejzajímavější odkaz na těchto stránkách
Kroniku obce, kde postupně přibývají přepisy různých
historických dokumentů.
Další věc, na kterou jsem se momentálně zaměřil, je
úprava fotogalerie na webu benetice.ic.cz, ta nová by
měla být uţivatelsky příjemnější a přehlednější.
Vaše připomínky a návrhy věcí, které byste na
našich stránkách rádi našli nebo změnili, rád přivítám.
A těm, kteří nejsou s Internetem nejlepší přátelé, bych
přesto návštěvu našich stránek vřele doporučil, třeba např.
na počítači v naší hospůdce, protoţe se jedná jak o zdroj
aktuálních informací, tak o kroniku věcí minulých.
Správce webu obce Benetice
Jan Vostal (vostal@post.cz)

Desátý ročník nohejbalového turnaje
V srpnu letošního roku se uskutečnil výroční desátý ročník nohejbalového turnaje.
Jiţ tradičně byl odehrán na
kvalitním
hřišti
v
sousedních
Horních
Vilémovicích.
Tentokrát
byla účast slabší, zúčastnila
se pouze čtyři druţstva, ale
úroveň turnaje to nijak
nesníţilo.
Na prvním místě
(kupodivu)
skončilo
druţstvo ve sloţení; Starý
Martin, Šoukal Alois a
Krejčí Zdeněk. Loni třetí,
skončili letos na druhém
místě; Novotný Libor,
Mikuláš Petr a host
z Třebíče Novotný Radek. O jedno místo oproti loňsku si pohoršili; Mikuláš Ladislav, Valík
Michal a Novotný Radek. Na pěkném čtvrtém místě skončili Houzar Marek, Veškrna Ondra a
Veškrna Petr.
Radek Novotný

První činností sboru v roce 2009(a to jiţ druhý víkend v lednu) bylo uspořádání a zajištění
obecní zabíjačky na návsi v hospodě U Rybníčka. I přes malé problémy, které tuto akci v
začátcích doprovázely (ranní vysoké mrazy a problémy s elektrikou), zanechala tato společenská
událost ve mně krásné vzpomínky. Kdo se této akce účastnil, musí mi to zajisté potvrdit. V číslech
to vypadalo asi takhle: 150kg prase = 15litru guláše, 70 jitrnic, 70 jelit, 6 nohavic sekané, mraky
polévky a pečeného masa, a to vše do večera fuč. Tyto fakta svědčí o kvalitě výrobků našeho
řeznického mistra pana Vojtěcha Večeře. Hned další víkend se plánovaný hasičský ples nakonec
z důvodu odmítnutí kapely nekonal. Pro milovníky plesů mám ale dobré zprávy – příští rok ples
určitě bude.
V únoru jsme uspořádali vjetfoples se skupinou Vjetef a další ročník sjezdu ţlebu na čemkoli.
Do poslední chvíle to vypadalo, ţe pojedeme na blátě, ale nakonec tam trocha sněhu přece jen
zbyla.
V březnu jsme se poprvé sešli na tréninku ve staré školce. První večery jen ve sloţení muţi,
ale o pár dní později začaly trénovat i ţeny. Se skutečností, ţe holky to s cvičením myslí opravdu
váţně jsme začali uvaţovat o postavení nové sportovní mašiny. Ta naše současná stará stříkačka
by pravděpodobně takový nápor soutěţních útoků nepřeţila. Definitivní rozhodnutí padlo v dubnu
po uspořádání pouťové zábavy. Holkám se na trati docela dařilo a nám ve vydělávání peněz na
nový stroj také. Pokud budou cvičit dvě druţstva, tak ji zkrátka potřebujeme.
Soutěţní sezona začala počátkem května tradičně na náměstí ve Velkém Meziříčí prvním
závodem ţďárské ligy. Druţstvo M-7.místo, Ţ-9.místo. Další neděli liga pokračovala v Litavě,
kde M-2.místo, Ţ-13.místo. V červnu proběhlo okrskové cvičení v Čechtíně, kam vyjelo druţstvo
„B“, protoţe druţstvo „A“ se účastnilo dalšího závodu ţďárské ligy v Maršovicích. Naše béčko
skončilo na krásném třetím místě. Po pár nevydařených závodech se na nás usmálo štěstí aţ v Olší
a to v podobě druhého místa. Hned další neděli opět druhé místo z Šošůvky a třetí místo ze Ţďáru
(blanenská liga). 25 července jsme pořádali v KD zábavu. Přípravy na tuto zábavu probíhaly
téměř celý rok, proto vyšší výdělek byl pro nás odměnou. Za tyto vydělané peníze jsme dostavěli
novou mašinu a zbytek peněz jsme věnovali na JSDH (10 tisíc) a dar hokejistům (6tisíc). V neděli
26.7 s námi vyjely do Kundratic i holky-9.místo, M-3.místo.
Prvního srpna jsme uspořádali 4. ročník her s historickým tématem. Opět nám letos přálo
počasí a všichni kdo přišli, se určitě dobře bavili. Odpoledne plné her, soutěţí a dobré nálady
vystřídalo večerní vystoupení místní rockové skupiny „ Čistej průstřel “ a mnohé z nás očarovala
ohnivá šou v podání Martina Nováčka a Jirky Vlacha ml.. Ráno jsme uklidili náves, zatrénovali a
vyrazili do Sedlejova na závody. Celotýdenní přípravy na hry nás docela unavili, proto jsme se
museli smířit s 8. místem, ale naše holky dokončily na krásném 3. místě. V druhé polovině srpna
se naše nové „eso“ doladilo na správný výkon a my jsme měli moţnost se ukázat na soutěţi v
Katově. Dokázali jsme, ţe naše forma je dobrá a závody jsme vyhráli s novým traťovým rekordem
o celou vteřinu. Holky skončily na krásném 6. místě. S novým strojem přišla nová naděje do
druţstva a mašina se stala osmým členem našeho týmu. Na tréninku se nám podařilo udělat první
čas pod 17 vteřin, proto jsme vyrazili zkusit štěstí i na extraligu. V krásném ale propršeném
Plumlově 5. místo s časem 17,05 vt. je náš dosavadní rekord. Toho, ţe jsme jej dali na extralize, si
velice ceníme. Následující víkend závod v Hlubokém-1.místo, Lysice-3.místo, Krokočín 1. místo,
Lavičky 2. místo a Stanoviště 2. místo. Posledním závodem ţďárské ligy ve Stanovišti jsme sice
ztratili prvenství v této lize, ale krásné je i celkové druhé. Naše holky jako nováček ţďárské ligy
obsadily celkově desáté místo. Sezónu jsme ukončili posledním střikem v Koţichovicích s
umístěním M-1.místo, Ţ-2.místo.
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Významné výročí v roce 2009 oslavili:
Celkem jsme objeli 30 závodů, holky 23. Koncem září jsme u nás na cvičišti pořádali soutěţ,
na kterou se přihlásil doposud největší počet týmů v historii, 22 muţů a 6 ţen.
V dlouhé a vyčerpávající soutěţní sezóně jsme ještě stihli vykopat přípojku a vyměnit vstupní
dveře v kulturáku. Na podzim jsme provedli opravu bílého kříţe padlých legionářů u silnice na
Bochovice.
Koncem listopadu jsme obloţili krb v pohostinství a sešli se na výroční schůzi. Začátkem
prosince proběhla jiţ tradičně čertovská zábava. Ještě se chystá štěpánská.
V příštím roce 9. ledna se můţeme sejít u zabíjačky a 6. února na hasičském plese. O zbytku
akcí se určitě zavčas dozvíte.
Do nového roku Vám přeji hodně štěstí a zdraví.
Za SDH, Krejčí Karel

Krejčová Ludmila
Veškrnová Františka
Voda František
Valíková Emílie
Školař Karel
Vaňková Božena
Petzová Libuše
Voda Karel
Valíková Helena
Bukovský Jan
Večeřová Anna
Novotná Boţena

Benetice 6
Věstoňovice 4
Věstoňovice 6
Benetice 18
Benetice 23
Benetice 11
Benetice 42
Věstoňovice 3
Benetice 40
Benetice 9
Benetice 41
Věstoňovice 1

85 roků
85 roků
80 roků
80 roků
70 roků
70 roků
65 roků
65 roků
65 roků
65 roků
60 roků
60 roků

Naší nejstarší občankou je paní Františka Krejčová Benetice 27, právě oslavila krásných 88
roků.
Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
____________________________________________________________
Noví občánci:
V roce 2009 se v obci narodil pouze jeden chlapec a to
Přinosil Jakub

Benetice 44

23. 4. 2009

Přejeme hodně lásky, rodičovské péče, zdraví, radosti a štěstí.
____________________________________________________
Opustili nás:
Vlastimila Slámová (1. 4. 2009)
Marie Přinosilová (4. 8. 2009)
František Krčál
(9. 9. 2009)

Věstoňovice 8
Benetice 25
Benetice 51

ve věku 80 let
ve věku 95 let
ve věku 70 let

Věnujme tichou vzpomínku
_____________________________________________________________________________
Odstěhovali se: - manţelé Němcovi Benetice 32 školní byt - obec Koněšín
___________________________________________________
Celkem v Beneticích a Věstoňovicích je nyní nahlášeno k trvalému pobytu 193 obyvatel.
Z toho: v Beneticích
140 prům. 2,6 obyv. na číslo popisné
ve Věstoňovicích
53 prům. 3,8 obyv. na číslo popisné
Voličů je k poslednímu dni roku 2009 – 154.
Děti a mládeţ do věku 18. roků – 39,

99 ţen a 94 muţů
-jv-
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Ze školy
Hry bez hranic – tak trochu jinak
Letos se Vám jiţ po čtvrté naskytla moţnost navštívit pro mě nejvýznamnější akci v
naší obci, Hry bez hranic. Sobotní odpoledne strávené se svými přáteli a blízkými na
návsi v Beneticích. Odpoledne plné her, zábavy, zakončené taneční zábavou. Tak určitě
většina z Vás hry zná, avšak pro ty, co se aktivně účastní přípravy, je to vyvrcholení
dlouhodobé přípravy a práce. A samotný velký den stráví organizací soutěţí, scének a
točením piva....
Uţ po čtvrté jsme letos zahájili tento kolotoč příprav. Asi 6 týdnů předem jsme se
sešli, abychom si nastínili téma her a hlavní program. Všechny návrhy a nápady jsou
vţdy pečlivě zaznamenány. Pak je ponechán nějaký čas na přemýšlení. Nejvíce nápadů
nás osloví v místním pohostinství, stojí za to. Většina se však pro
nevhodnost nedá pouţít... Po čase pak následuje
druhá schůzka, kde je pevně určeno téma her
a uţ se započne i chronologicky tvořit
program, výsledek této schůze se uţ
dostane i k Vám v podobě pozvánek na
hry s tématem průvodu.
Následují přibliţně dvě další setkání,
kde se doplňují další soutěţe,
navrhují scénky a vymýšlí odměny a
ceny. V neposlední řadě se sepisuje
zboţí podle zkušeností z minulých
ročníků.
Týden před hrami je poslední čas
na výrobu sloţitějších kulis a předmětů
potřebných k soutěţím a scénkám. Je pátek, zítra jsou hry.... Scházíme se spolu i s
ostatními ochotnými občany na návsi. Ti, co momentálně neuklízí náves, zajišťují
potřebné věci jako lavičky, chystají zboţí, ….... a umísťují náš oplechovaný záchod.
Sobota ráno 8:30. A je to tady. Naváţíme věci, které nemohly zůstat přes noc
venku, lítáme po lese a řeţeme břízky, po příjezdu jiţ tradičního podia začínáme stavět
zvukovou aparaturu. Ladí se detaily. Dvanáct hodin. Máme půl hodiny na to, se dnes
ještě stavit doma a najíst. Půl jedné, dole vzniká panika. Kdo bude u lístků, u piva? Pár
odváţných dobrovolníků se najde – většina z nich však stráví ve své funkci uţ celý den.
Hry běţí v plném proudu, probíhají soutěţe a scénky. Napravují se věci, na které se
zapomnělo. Vyhlášení! Konečně! Vše v klidu proběhlo a dobře dopadlo. A začíná pro
nás další boj, taneční zábava. Unavení za celý den a doplnění pivem si začínáme chystat
nástroje. Prvních pár tónů a uţ víme, ţe dnes stačí uţ jen přeţít. Je po půlnoci,
snímáme si z krku nástroje a balíme aparaturu. Je půl 3, vše je sbaleno, organizátoři co
neúčinkovali na podiu, skončili u výdeje piva a také ukončují svoji činnost.
Je ráno, den sedmý, měli bychom odpočívat, ale místo toho jdeme poklidit náves.
Zase jsme to přeţili, teď budeme sbírat energii na další rok.
Za organizátory; Jan Vostal

Základní škola Benetice se v současné době potýká s nedostatkem ţáků a tento stav bude i v
následujících pěti letech. V letošním roce máme 17 ţáků a to 7 domácích, 2 z Věstoňovic, 3 z
Horních Vilémovic a 5 ze Svatoslavi. Jsme jednotřídní škola s dělenými předměty matematiku,
Český jazyk, částečně i Anglický jazyk a přírodovědných předmětů. Jelikoţ dotace od státu jsou
na počet ţáků, musíme jiţ v současné době řešit situaci tím, ţe některé hodiny učíme zdarma a tím
zaručit kvalitu výuky. Nemůţeme tedy zaměstnat dalšího pedagoga na plný úvazek. Úvazky
měníme někdy několikrát do roka, podle finančních moţností. Situaci tedy řešíme tím, ţe
pedagogové mají jen malé částečné úvazky. Nepoţadujeme od OÚ Benetice doplatky na mzdy
učitelů. Budoucnost bude ale jiná. Aby se škola udrţela, bude muset obec přispívat tak, jak je to
jinde jiţ běţné. Kladný přístup zastupitelů zaručuje místním občanům, ţe se nemusí obávat
zrušení školy a tím i nepříjemného cestování pro ty nejmenší.
Jsme malá škola a ve svém Rámcovém vzdělávacím programu máme název "Rodinná škola".
Tento název přesně vyjadřuje to, co malé školy mohou dětem nabídnout. Všichni se dobře znají,
ke všem uplatňujeme individuální přístup, mají moţnost uplatnit své návrhy, na akce se společně
domlouváme a všichni jsou zapojeni do různých aktivit školy. Mají moţnost navštěvovat krouţky
a hlavně se účastnit akcí, které pro ţáky organizujeme. V poslední době to byla návštěva
knihovny, filmové představení, sběr papíru a hlavně, Vánoční výstava prací ţáků i ostatní
veřejnosti, která nám přispěla svými výrobky. Tato výstava byla i hojně navštívena a vyjádření
návštěvníků si kaţdý můţe přečíst v Knize návštěv. Není jediný, komu by se nelíbila. Při tomto
malém počtu ţáků je vţdycky zapotřebí velkého úsilí všech dětí uskutečnit takovou akci. Musí
vyrobit víc výrobků, při besídce se musí naučit víc scének, básniček i písniček. Oni se na to ale
těší, neboť kaţdý jeden má moţnost vyniknout.
Za sebe i ostatní pracovníky školy, přeji příjemné proţití svátků Vánočních a štěstí zdraví
v novém roce.
Božena Staňková
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A zase jsou tu Vánoce
Zima patří k mému nejoblíbenějšímu ročnímu období. Svátky klidu a pohody jsou uţ opravdu
tady. Nedočkavě klepou svou sněhovou ručkou na dveře. Z bílých peřin padají vločky. A přesto
navenek pěkná atmosféra v sobě skrývá spoustu lidí, kteří spěchají jako o závod. Snaţí se za
jediný den dokoupit vše, na co během posledních týdnů zapomněli (především vánoční dárky). V
naší rodině probíhají Vánoce tradičním způsobem, jaký si dovedete představit. To znamená rodiče, pracující bytosti, zavalí mě a mou sestru horou úkolů a příprav na onen den. V praxi tomu
je tak, ţe místo odpočinku na pohovce u televize a sledování pohádek (které jsou krásné), musíme
poklidit náš byteček, nandat cukroví, udělat bramborovou pochoutku (jsme štěstím bez sebe) a
nastrojit strom do barvy nebe, coţ jsou vlastně ozdoby zlaté a modré barvy.
V bytě se line vůně vanilky a vánočního koření, na plotně tiše a ochotně voní purpura. Cvakl
zámek domovních dveří a v předsíni stojí dva sněhuláci. Po chvíli zjišťujeme, ţe jsou to naši drazí
páni rodiče. Z kaţdého zákoutí na nás mrká vánoční atmosféra. Doléhající krásné tóny koled, to
vše dělají ještě kouzelnější. Všichni se po drobných úpravách svého vzhledu sejdeme u stolu, na
němţ je spousta jídla a uprostřed stojí svícen s plápolající červenou svící. Zasedáme a
vychutnáváme si jak báječné jídlo, tak i klid a pohodu štědrovečerní večeře.
Cink. Zvoneček, který uţ známe z dětství, právě oznámil, ţe je čas jít ke stromečku. Při pohledu
na spoustu balíčků pod jeho maličkostí, se nám tají dech. Buch, buch. Srdce bije jako splašené. I
kdyţ zatím nevím, co objevím po rozbalení dárků, ale přesto jsem šťastná.
Vţdyť je to tak krásné, kdyţ je rodina pohromadě. Rodina, láska a štěstí jsou těmi
nejkrásnějšími dárky, jaké kdy můţeme mít!

Ze školních lavic

-jv-

Váţení přátelé, občané,
rádi bychom Vám touto cestou představili OBLASTNÍ CHARITU TŘEBÍČ (OCHT), se
sídlem v ul. L. Pokorného 15 (Ţidovská čtvrť), její střediska a činnost. Ředitelem OCHT je Mgr.
Petr Jašek.
Oblastní charita Třebíč je nezisková církevní organizace, která vznikla 1. 9. 1992. Je
organizační jednotkou Diecézní charity Brno, působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti.
Na území okresu Třebíč pomáhá nyní v devatenácti střediscích specializovaných na různé druhy
pomoci lidem, kteří se ocitli v těţké ţivotní situaci (viz. příloha).
Seznamování občanů našeho okresu s třebíčskou Charitou je součástí projektu Rozvoj a
podpora koordinace sousedské pomoci v obcích, který byl podpořen krajem Vysočina. Jeho
hlavní náplní je vyhledávání osob, které potřebují pomoc i osob, které pomoc mohou nabídnout a
zprostředkování jejich kontaktu, tedy vzájemné sousedské výpomoci tam, kde dosud nefungovala.
Můţe se jednat například o pomoc starším nebo zdravotně postiţeným občanům
v domácnosti, s nákupy, dovozem obědů, dopravou k lékaři, na úřady či na bohosluţby,
poskytnutí krátkodobého dohledu pro člena rodiny, který nemůţe zůstat sám a podobně. Mnohým
starším lidem schází někdo, kdo by měl čas si s nimi pohovořit. Pomocí pro tyto lidi by byly
návštěvy člověka, který by jim dokázal naslouchat a srdečně si s nimi popovídal.
Prosíme, aby se ozvali ti z Vás, kteří by rádi poslouţili někomu, kdo je v nesnázích, a také ti,
kteří pomoc potřebují, koordinátorkám projektu
Blance Spilkové, mob.: 739 389 138 nebo Mgr. Jarmile Bergerové, mob.: 731 646 992.
Těšíme se na spolupráci s Vámi i na to, ţe Vám budeme moci být prospěšné.
Blanka Spilková a Jarmila Bergerová
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Malý přehled sluţeb, které můţete najít v naší obci
Seriál o odpadech
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Spolu se zvýšeným výskytem plastových materiálů v domovních odpadech se zavedl sběr a
třídění plastů. Třídění plastů je ale velmi náročné na kvalitu sběru, zejména znečištění zbytky
potravin, oleji a mechanickými nečistotami můţe recyklaci plastů úplně znemoţnit.
Kontejnery na plasty jsou převáţně ţluté barvy a patří do nich pouze sešlápnuté a čisté láhve
od nápojů, nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin apod. Sešlapáváním
plastových láhví, výrazně ušetříte místo v kontejneru, asi 3 x.
Do kontejnerů rozhodně nepatří plasty znečištěné chemikáliemi, oleji, nebo blátem,
novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC. Kontejnery na plasty se většinou vyvážejí
jednou týdně, přičemž hmotnost plastů v 1100 litrovém kontejneru je cca 23 Kg.
Plasty se odváţejí k dotřídění jako celek. Ze směsi plastů se na třídící lince vybírají PET
láhve, PE fólie a lahvičky, případně pěnový polystyren.
PET láhve se ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak následně expedují buď do
Silonu Planá nad Luţnicí, kde se z nich vyrábějí netkané textilie, vlákna a pásky, nebo do jiných
firem, které se zabývají vývozem PETu do Číny, kde se z láhví vyrábí totéţ. Mezi technologiemi
na zpracování PET láhví se objevují ve světě i některé novinky, například výroba nových láhví ze
starých.
Pouţité fólie se vytřídí podle materiálu a barev a předávají se k opětovnému zpracování na
výrobu granulátu pro výrobu fólií. Pěnový polystyren se přidává do betonu při výrobě speciálních
tvárnic s vysokou izolační schopností. Ostatní plasty se mohou dále třídit dle zájmu zpracovatelů,
většinou se však zbylá směs pouţívá na výrobu zahradního nábytku, zámkové dlaţby, nebo
obrubníků. Někdy se směs plastů pouţívá na výrobu tzv.
alternativního paliva pro cementárny, kde slouţí k výrobě cementu.
Obecně je recyklace vytříděných plastů velmi náročná, zejména na
čistotu a proto je nezbytně nutné dodrţovat správné zásady třídění.
V některých oblastech se třídí pouze PET láhve
Je to zejména v místech, kde není k dispozici dostatečné třídící
zařízení. PET láhve se totiţ dají bez problémů třídit ručně na
zpevněné ploše, nebo ve velké garáţi a lisovat na malém lisu.
Do kontejnerů na PET láhve patří pouze sešlápnuté a čisté láhve
od nápojů. Do kontejnerů pak NEPATŔÍ nádoby od kosmetiky,
nádoby od domácí chemie, nádoby od olejů, fólie a jiné plasty. U
láhví se nesmí dotahovat uzávěry, uzavřené láhve se nedají lisovat
do balíků. Postup zpracování je stejný.
V naší obci se třídí plasty do nádob s horním výsypem o objemu 1100 litrů. Nádoby na plasty
jsou v obci celkem dvě, jedna v Beneticích a druhá na návsi a ve Věstoňovicích Plasty lze
odevzdat i ve sběrném dvoře v Třebíči. Odpad sváží firma ESKO-T s. r. o., vozidlem s presem a to
zpravidla v pondělí. Plasty předává na třídící linku v Třebíči, kde se plasty dále dotřiďují a
předávají k dalšímu zpracování.
-jv-
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LEDNÍ HOKEJ V BENETICÍCH
Lední hokej se v naší malé vísce hraje odjakţiva, samozřejmě v zimě na zamrzlých rybnících.
Asi před třemi roky se parta mladých muţů domluvila, ţe si občas zajede zahrát tuto hru na zimní
stadion, kde je samozřejmě kvalitnější led a lepší zázemí. Začátky byly těţké, naši soupeři z nás
měli téměř legraci a hra nám moc nešla. Nicméně nadšení partičky lidí bylo tak velké, ţe ani tyto
zprvu nezdary je neodradily. Postupně si různými způsoby sháněli výstroj nezbytnou pro hru a
herní projev se lepšil. Takto začali jezdit benetičtí hoši na hokej častěji a častěji. Samozřejmě to
nebyli jen kluci z Benetic, ale i muţi z okolí. Za přelomovou sezónu povaţuji loňskou sezónu
(2008/2009), kdy jsme odehráli 14 zápasů. S muţstvem Pavlínova jsme se utkali třikrát s těmito
výsledky: 8:10, 8:7 a 9:6. Skóre je vţdy bráno z pohledu našeho muţstva jako domácí.
S Okřešicemi to byly také 3 zápasy s výsledky 6:7, 5:5 a 6:7. Dále jeden zápas s Krhovem- 6:5.
S Novým Telečkovem jsme odehráli 2 zápasy s výsledky 11:4 a 6:2. Dále Benetice-Stařeč Westys
3:5, 11:0, 10:3 a 7:3. S posledním soupeřem, H. Heřmanicemi, 7:10. Hra se lepšila a nadšení pro
hokej bylo v hlavách hokejistů tak velké, ţe se společně rozhodli zahrát si Městskou hokejovou
ligu ve Velkém Meziříčí. Samozřejmě nebylo snadné zařídit, aby mohl být HC BENETICE
součástí této ligy. Nejprve se musel na soupisku muţstva napsat dostatečný počet hráčů. Později
museli zástupci ostatních týmů na hromadné schůzi odhlasovat přijetí Benetic.
Kdyţ tyto důleţité kroky byly splněny, zbývalo ještě muţstvo obléci. Věc to není levná, a
proto poprosil zástupce hokejistů, Zdeněk Krejčí, obecní zastupitelstvo o peněţní dar na dresy a
štulpny. Obec ochotně na toto přispěla. Dresy jsou v barvách obce a na hrudi hokejistů je erb obce
Benetice. V tuto chvíli jiţ byly splněny všechny důleţité podmínky pro vstup týmu do ligy.
A tak se poprvé v historii obce hokejisté pustili do první sezóny, sezóny 2009/2010. Naši
mládenci si prozatím vedou nad očekávání dobře. Z odehraných dvanácti zápasů mají pouze dvě
prohry a jednu remízu.
Ostatní zápasy byly,
jak se říká tříbodové.
Letošní sezóna se jiţ
posunula do druhé
poloviny a tým HC
Benetice je prozatím
na průběţném třetím
místě.
S potěšením
můţu říci, ţe doposud
dosaţené
výsledky
jsou víc neţ dobré, a
myslím,
ţe
obci
děláme dobré jméno.
Tak nám drţte palce.

Rád bych touto cestou poděkoval obecnímu zastupitelstvu a SDH Benetice za podporu a
peněţité dary.
Za HC Benetice, Karel Houzar
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Požáry, které žijící lidé pamatují, byly v Beneticích:
roku 1891 v srpnu, jenţ povstal v domě č. 13 u Jana Doleţala, a zničil celé jeho stavení při čemţ
shořel na kůlně čtyřletý chlapec, shořelo tehdy a kolna Vlachova, čís. 14, stavení a kolna čís. 1,
všechno v 2., 5., a 7. čísle. Byl to asi největší poţár.
roku 1896 u Šoukalů; v čísle 21
roku 1898 stodola Doleţalova v čísle 13
roku 1928 stodola Vostalová v čís. 10
Kolem silnic jsou nasázeny ovocné stromy, vesměs jabloně. Mimo ve svých zahradách
počínají mnozí osazovati i meze ovocnými stromy, tak učinil Karel Vostal z čís. 2, Stanislav
Dobrovolný z čís. 5, Ludvík Vostal z čís. 20, Jan Školař z čís. 23, Julius Vostal z čís. 10. Také u
nově postavených domků číslo 18, 28 a 27, zakládají si majitelé jejich zahrady.
Jako u Věstoňovic je památný prastarý Javor tak stane se někdy i památným, neuškodí-li mu
nějaká pohroma, i t.zv „Čechů Bouček“ strom, který vyniká hlavně krásným širokým rozloţením
svých větví. Jak je starý nikdo neví, i nejstarší lidé říkají, ţe ho tak stále pamatují. Strom stojí o
samotě v poli, na pozemku parc číslo 610, patřícímu toho času Stanislavu Dobrovolnému z domu
čís. 5. Doporučuje se k ochraně.
Kostel a fara
Nejvýznamnější budovou v Beneticích jest kostel sv. Marku evangelistu zasvěcený. K farnosti
Benetické přifařeny jsou obce: Benetice, Věstoňovice, Bochovice, Svatoslav a Horní Vilémovice.
Fara v Beneticích byla zřízena od benediktýnů Třebíčských, kteří i kostel vystavěli. Roku 1556
byla fara v rukou akatolíků, v roku 1609 aţ 1613 měla s Červenou Lhotou společného
evangelického pastýře Jana Novokolínského. Roku 1613 darovala Kateřina z Valdštejna patronát
obci a na faru dosazen byl Jakub Petrozelinus, který zde setrval aţ do roku 1624. Po obnově
náboţenské byly Benetice přifařeny a přiděleny duchovní správě do Kamenice; aţ roku 1785
náboţenská matice duchovní správu zdejší obnovila. Zaloţivši lokálii, která roku 1859 na faru
povýšena byla. Patronát fary Benetické jest od té doby v rukou náboţenské matice.
Starý kostel původní, který stával na nynějším starém hřbitově nedaleko fary, roku 1774
úplně shořel, aţ na kalich a jeden ornát a byl roku 1778 znovu vystaven, ale chatrně. Protoţe
kostel ten naprosto nedostačoval, byl poblíţ něho přes cestu na stráni, kteráţ patřila k domu čís. 2,
vystaven nový, rozsáhlý, prostorný, úhledný, moderní kostel. Krásně se vyjímají, zvláště v létě, u
kostela nasázené stromy; stromy ty sázel farář zdejší František Zineker nedlouho po svém
příchodu.
Stručné dějiny kostela jsou: Roku 1853, 1. května, právě o poutní slavnosti sv. Marka byl
posvěcen a poloţen základní kámen k jeho vystavění. Roku 1859, 16. října, na den posvěcení
chrámu páně, byl zhotovený kostel od děkana Třebíčského Jana Janouška slavnostně posvěcen a
sluţbě Boţí odevzdán. Samotná budova kostelní byla postavena nákladem 20 000 zl.; ostatní
vnitřní zařízení bylo hrazeno zvláště. Největší díl nákladů připadl na náboţenskou matici.
Kostel stavěl Dominik Herzán, stavitel z Třebíče. Jak hlásá kamenná deska v kostele u dveří ve
zdi zasazená; na ní je napsán rok 1855. Dle ústního podání prý na něm stavitel prodělal, protoţe
prý musel základy dvakráte začínat.
V letech pozdějších byl kostel nákladem dobrodinců nynějšími oltáři opatřen a roku 1904
rovněţ z příspěvků dobrodinců obnoven a vkusně vymalován. Roku 1922 pořízeno bylo nové
kamenná schodiště ke kostelu kostelním konkurenčním výborem v Beneticích nákladem 4 742 Kč
70 h. Na věţi byly dříve 2 zvony; jeden 120 kg těţký, druhý 45 kg. Zvon 120 kg byl za války
requirován; zůstal jen malý zvon. Manţelé František a Anna Vaněk z Benetic čís. 11 darovali
kostelu nový zvon, který byl roku 1924 farářem Antonínem Krpounem posvěcen ke cti a chvále
sv. Marka a na věţi umístěn; váţí 115 kg
Roku 1928 pořídil kostelní konkurenční výbor ještě jeden zvon za přispění obnosu za
requirovaný zvon. Zvon tento byl rovněţ farářem Antonínem Krpounem 23. září 1928 posvěcen, a
sice ke cti a chvále Marie Panny a také na věţi umístěn. Váţí 225 kg a příslušenství jeho 22,50 kg.
Celkem tedy 247,50 kg. Jsou nyní na věţi kostelní zvony tři a jsou harmonicky sladěny.

18

Starý kostel byl úplně rozbourán a místo úplně srovnáno. Materiálu z něho bylo pouţito ku
stavbě domu č. 9. Místo, kde kostel stával spolu s bývalým hřbitovem, je nyní ohraţeno
dřevěným, tyčkovým plotem, k němuţ roku 1927 nasázen byl keř hlochovitý, aby místo bývalého
kostela a hřbitova úhledněji vypadalo. Farář František Hons, kdyţ starý kostelík zbourali,
poznamenal ve farní kronice, ţe je škoda toho tichého, hodného souseda farářova.
Hřbitov se nyní nalézá nad novým kostelem na svahu, ale má jen dřevěnou, málo vzhlednou
ohradu.
Varhaníkem při kostele v Beneticích jest od doby, kdy učitelstvo sluţby té se dobrovolně
zřeklo, tj. od roku 1919, Karel Vostal, rolník, t. č. starosta obce a zároveň předseda kostelního
konkurenčního výboru v Beneticích, ku všeobecné spokojenosti.
K tomuto jest dluţno poznamenati i jména duchovních správců, kteří v Beneticích, ať jako
lokalisté, ať jako faráři, působili.
Neznáš je snad, milí čtenáři, ale vzpomeň jich aspoň, vždyť vedli Tvé předky a obyvatele
obce, v kteréž i Ty bydlíš; nesli s nimi břímě života, snášeli s nimi slasti i strasti;
Jsou to: od roku 1785
1.
Ignác Volný
od roku 1785 – 1793
2.
Julián Dvořák
1794–1799 (+ 25.1.1799 a pohřben v Beneticích)
3.
Ignác Pelikán
1799 – 1804
4.
Michael Michl
1804 – 1811
5.
Tadeáš Tichý
1811 – 1837
6.
Karel Mazáč
1837 – 1844
7.
Antonín Vlach
1844 – 1850
8.
Josef Maleček
1850 – 1858
9.
Jan Král
1858 – 1860
10.
František Hons
1861 – 1869
11.
Ludvík Moser
1870 – 1878
12.
František Zineker 1878 – 1900
13.
František Segeťa 1900 – 1913
14.
Eduard Gryc
1913 – 1922
15.
Antonín Krpoun
1922 –1946 současně i kronikářem obce
16. Adolf Peňáz
17. Josef Fabík
18. Vincenc Vlach
19. Konrád Steffel
20. Jiří Buchta
21. Jan Schnaider
22. Jiří Bradáč
23. Jiří Buchta
23. Petr Svoboda
24. Jiří Ochman
25. Václav Knotek

1946 – 1947
1947 – 1952
1952 – 1966
1965 – 1999
1992 - 1994
1994 – 1994
1994 - 1996
1996 - 1998
1998 – 2004
2004 – 2004
2004 – dosud

administrátor
administrátor
farář a od roku 1971 současně děkan Přibyslavický
administrátor
administrátor
administrátor
administrátor
administrátor
administrátor
administrátor
(modře - doplněno po současnost)

Posledním jest pisatelem této pamětní knihy v roce 1929 a nemá jiného přání, neţ aby přesně
a svědomitě bylo v ní pokračováno, aby tak budoucí generace měla správný přehled o ţivotě a
činnosti svých předků. Bůh budiţ všem a vţdycky nápomocen!
Co se týká farní budovy, jest to stavení staré, přízemní, ale slušné a v pořádku udrţované.
Střecha jest kryta břidlicí, kteráţto krytina se dobře osvědčila, neboť skoro 50 roků jiţ trvá, a
nebylo třeba ji opravovati. Farní budova byla důkladně opravena roku 1897.
Opis z obecní kroniky

-jv-

Pavla Slavíková, Veronika Večeřová, Eva Hladíková, Jana Doležalová,
Jana Vostalová, Marie Necidová, Iveta Hladíková, Jakub Vostal
Všechno, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.
Charles Dickens
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