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Ora et labora

Vážení občané,
rok uplynul jako voda, a tak je na čase shrnout činnost zastupitelstva obce v uplynulém
roce. Úvodem bych rád vzpomenul na začátky, které pro mne (a nejen pro mne) byly opravdu složité
a nejedenkrát nastala situace, kdy jsem byl se silami téměř u konce. Naštěstí se nám vždy podařilo
vše nějakým způsobem vyřešit, a tak mám tu čest napsat pár řádek do šestého vydání tohoto
zpravodaje jako starosta obce Benetice. Doufejme, že se nám podařilo zachovat původní záměr
ročenky a všichni se mohou seznámit s děním v obci a vyjádřit svůj názor na různé věci.
V uplynulém roce jsme rozšířili kapacitu obecních internetových stránek. Téměř každý, kdo
stránky obce navštěvuje, zaznamenal zrychlení a bezproblémový chod. Navíc obec za tuto službu
zaplatí pouhých 650,-Kč za rok. V budově školy byly opraveny panem Michalem Valíkem dvě
vestavěné skříně, protože zavěšení posunovacích dveří bylo natolik nebezpečné, že by mohlo
ohrozit zdraví dětí, a proto byly nainstalovány zcela nové posuvné dveře na obou zmíněných
skříních. Náklady na tuto opravu se zastavily na částce 15 000,-Kč. Další v pořadí byla budova
kulturního domu, kde práce probíhaly v průběhu celého roku. Jako první přišla na řadu výměna
všech oken za nové plastové, jejichž výměnu provedla firma Dafe-plast. Celkové náklady na výměnu
oken činí 247 289,-Kč. Na tuto akci se nám podařila získat dotace z Programu obnovy venkova ve
výši 111 000,-Kč. Po výměně oken byl proveden generální úklid celé budovy KD, byl umyt strop
na sále, proběhla výmalba sálu, chodby a šenku. Všechny tyto práce byly provedeny občany bez
nároku na odměnu, za což patří všem velké díky. Dále byla nad předsálím provedena provizorní
oprava střechy, která byla již ve více než špatném stavu a bylo třeba zamezit zatékání do budovy.
V letních měsících byla také opravena jímka. Byla zakoupena zcela nová plastová jímka na vyvážení.
Náklady na zakoupení jímky, její instalaci a ostatní výdaje činí 28 855,-Kč. Do budovy kulturního
domu jsme tedy v letošním roce investovali celkem 290 192,-Kč (po odečtu dotace 179 192,-Kč).
S dokončením veřejného vodovodu skončila potřeba využívat budovu vodárny, která je umístěna
východním směrem nedaleko od obce. Tato budova byla opravena a předána majitelce, paní Evě
Skoumalové. Oprava byla uskutečněna vlastními silami, tudíž jsou náklady minimální. Dále bylo na
žádost Svazu žen a maminek, kterým tímto děkuji za aktivní přístup a dání podnětu, zakoupeno
dětské hřiště, které bylo v podzimních měsících umístěno na travnatou plochu na návsi. Jelikož bylo
hřiště zakoupeno poměrně pozdě, nebyly provedeny žádné další úpravy. Na jaře následujícího roku
by mělo být samotné hřiště natřeno a provedena celková úprava okolí hřiště. Prozatím jsou náklady
na pořízení hřiště kolem 27 000,-Kč. Na fotbalovém hřišti bylo díky SDH Benetice provedeno
zabetonování nosníků, kam se na jaře roku 2012 umístí stojany, na kterých bude zádržná síť za
oběma brankami. Ta by měla prodloužit životnost oplocení hřiště. Samotné zhotovení bude
provedeno panem Karlem Krejčím. U hřiště byla provedena další úprava, a to naskládání kamenů na
východní stráň, která se vlivem odtoku vody ztrácí. Tomuto by měly zabránit právě kameny a také
dřeviny, které zde budou na jaře vysázeny. Kameny na toto již byly na louce připraveny, tudíž jsou
náklady minimální. Dále byl zakoupen párty stan, který je o rozměrech 8 x 4 m a občané mají
možnost si jej zapůjčit. No a nezaháleli jsme ani ve Věstoňovicích. Byla zde postavena nová
autobusová čekárna, kterou zhotovil pan Zdeněk Krejčí. Okolí čekárny krásně upravili věstoňovští
občané a rázem vznikla další krásná věc. Celkové náklady na vybudování čekárny a jejího okolí se

zastavily na 62 300,-Kč. Ve Věstoňovicích byla také opravena zvonička. Tělo staré zvoničky bylo již
uhnilé a tak bylo nahrazeno novým. (více o věstoňovských činnostech naleznete v článku paní
místostarostky). To by byl takový malý souhrn toho, co se nám podařilo vybudovat, čím jsme,
alespoň doufám, naši malou obec zase trochu zvelebili a posunuli vpřed. Maximum toho jsme
samozřejmě vybudovali vlastními silami ve snaze ušetřit co nejvíce finančních prostředků. Za toto
děkuji všem občanům, kteří se zúčastnili brigád.
Samozřejmě nemohu opomenout půjčku na vodovod, kterou stále splácíme. Zbývá nám
doplatit 537 804,-Kč a poslední splátka by měla být 31. 3. 2013. Nemalou měrou „zatěžuje“ obecní
rozpočet také provoz naší školičky. Slovo zatěžuje jsem záměrně umístil do uvozovek, abych tím
vyjádřil skutečnost, že vzhledem k nízkému počtu žáků je provoz školy poměrně drahá záležitost. Za
zastupitelstvo si ale troufnu říct, že ze strany obce je vůle udržet školu v chodu veliká a budeme
dělat vše proto, aby naše škola mohla fungovat dál.
Za další významnou událost, která se během uplynulého roku stala, považuji zrušení
kamenné pošty. Ta byla nahrazena výdejním místem, které je otevřeno v obchodě. Trvalo to od
ledna do konce listopadu, než jsme se domluvili se zástupci České pošty na všech detailech a
podmínkách. V lednu nám zástupci ČP sdělili, že od 15.2.2011 nám bez milosti zavřou poštu. Dali
nám pouze možnost, abychom si zajistili v obci dobrovolníka, který by mohl otevřít Výdejní místo ČP.
Jako první osoba, která by dle zastupitelstva připadala v úvahu, byla paní Houzarová, která byla
ochotná otevřít Výdejní místo v prodejně. Dále už bylo víceméně vše na ní, jak se s poštou domluví.
Vím, že to nebylo jednoduché, ale podařilo se nám zachovat alespoň část služeb České pošty. Zprvu
sice bylo vše poměrně hektické, ale myslím, že postupně se problémy vyřešily a dnes již Výdejní
místo funguje bez problému. Největší zásluhu na tom má samozřejmě paní Houzarová, které tímto
děkuji.
Nezaháleli jsme ani v oblasti kulturního života v obci. Zde se činili především členové SDH
Benetice. První příležitost setkat se, měli všichni občané jen pár minut po oslavách příchodu nového
roku, na návsi se totiž podával starostovský svařák. Účast byla hojná a tuto akci bych z mého
pohledu ohodnotil jako zdařilou. V měsíci lednu také proběhla „Obecní zabíjačka.“ Průběh byl jako
vždy zdařilý, lidé si užívali skvělého jídla a pití. Bohužel tato akce měla nepříjemnou dohru, kdy nás
(jak je to českým zvykem) někdo nahlásil Veterinární správě. Se zástupci tohoto úřadu jsme
absolvovali nepříjemné sezení, kdy jsme z tohoto vyšli poměrně „levně.“ Jako obec jsme totiž dostali
1000,-Kč pokutu za nedodržení hygienických podmínek. V únoru byl pořádán SDH Hasičský ples.
V červenci to pak byly již tradiční Hry bez hranic Benetic, na kterých poprvé v jejich historii vystoupil
profesionál, a to žonglér a klaun Milan Ošmera z Třebíče. Jeho vystoupení se především u dětí
setkalo s velkým úspěchem. V září se v hasičském areálu u koupaliště uskutečnila soutěž v požárním
útoku. Taktéž v září byl místními nadšenci pořádán nohejbalový turnaj, který byl po roce obnoven.
Za každou, byť jen malou akcí, stojí mnoho hodin práce někoho. Těchto lidí, kteří jsou ochotni pro
druhé obětovat hodiny a hodiny času, není v Beneticích mnoho, a proto těmto pár dobrovolníkům
velice děkuji a doufám, že alespoň tito budou i nadále pokračovat. A ty ostatní prosím, aby v rámci

svých možností přispěli ke kulturnímu životu v obci, abychom vytvořili lepší podmínky pro společné
zážitky.
Dále bych chtěl vyjádřit radost nad současným počtem obyvatel. K 19.12.2011 je
v Beneticích a Věstoňovicích 198 obyvatel. Již dlouho nebyl počet obyvatel takto vysoký a může nás
to jen těšit, že lidé své děti chtějí vychovávat právě v Beneticích. Všem, kteří své děti přivedli na svět
právě do Benetic a Věstoňovic také za OÚ děkuji.
Ještě bych samozřejmě chtěl poděkovat všem aktivním lidem v obci, všem, kteří se jakkoli
podílí na chodu obce, všem, kteří se starají o kulturní vyžití. V první řadě bych chtěl poděkovat
zastupitelstvu, které bezvadně pracuje, obrovské díky patří paní Herbrichové. Děkuji panu Vlachovi,
panu Bukovskému, členům SDH Benetice, Antonínovi Houzarovi ml., knihovnicím Olze Novotné a
Lucii Mikyskové, Janu Vostalovi a všem, kteří se účastnili obecních brigád a všem, kteří jakkoli
pomáhali zvelebovat život v naší malé obci. Myslím, že jsme obec posunuli zase o malý krůček
dopředu a mně nezbývá než doufat, že se nám minimálně to stejné podaří znovu v příštím roce.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků. Přeji vám, ať
dokážete v tuto dobu klidu a míru odložit starosti všedního života a užijete si rodinné pohody bez
stresu. Do nového roku přeji samozřejmě hodně zdraví, hodně štěstí a obci Benetice přeji, aby po
malých krůčkách šla dopředu, abychom si mohli příští rok zase říci, že jsme pro ni opět něco
dobrého udělali.
Karel Houzar
starosta obce
Činnost sboru SDH v roce 2011
Rok se s rokem sešel a opět bychom vám chtěli na pár řádcích shrnout vše, co se událo kolem sboru.
Činnost sboru by se dala rozdělit do dvou částí, z nichž jedna se týká kulturních akcí pořádaných pro
veřejnost a druhá se týká akcí sportovních.
První kulturní akcí roku byla již třetím rokem zabíjačka, která ač proběhla k velké spokojenosti
všech zúčastněných,
měla bohužel později negativní dohru, která se týkala nejen sboru, ale i obce. Bylo nám trochu líto,
že za snahou o sblížení sousedských vztahů zůstane jen hořkost.
Další akcí, která následovala, byl hasičský ples, který se setkal s dobrým ohlasem a příznivou
účastí. Nad teplým uzeným masem, které bylo podáváno v pekle, se všichni jen rozplývali.
Poté následovala až v dubnu tradiční pouťová zábava se skupinou Vjetef, která bohužel nebyla
příliš úspěšná vzhledem k termínu, který byl ve stejném týdnu jako velikonoční zábava, kterou
tradičně pořádají bratři hasiči z Horních Vilémovic.
Kulturní akcí, která se naopak velmi vydařila, byly Hry bez hranic, tentokrát v duchu Cirkusu.
Vystoupení profesionálního žongléra a kouzelníka Milana, bylo velikým zpestřením. Nemalý ohlas
měla i scénka "zabíjačka", jakož i následná akce policie. Podle rozzářených očí dětí si myslíme, že
tato akce má stále smysl.

Zatím poslední konanou a nutno podotknout, že vydařenou akcí, byla čertovská zábava se skupinami
Extáze a Vjetef. Zábava se již pár let nese ve velice uvolněném duchu díky převlekům jak účinkujících
tak i hostů.
Plánovanou akcí je Štěpánská zábava, která se bude konat 25.12.
Teď pár slov ke sportovní činnosti. V letošním roce jsme se rozhodli, že se zúčastníme nejenom
kompletního seriálu Žďárské ligy, ale i Ligy Blanenska. Ve Žďárské lize, která čítala 14 závodů jsme
dosáhli celkového počtu 146 bodů, což stačilo na 3.místo a s roční pauzou jsme se vrátili na
medailové pozice. Náš nejlepší čas v tomto ročníku byl 17:22 a bylo to 1.místo v Kundraticích.
V Blanenské lize jsme se zúčastnili 12 závodů. Z toho 2 jsme vyhráli, 2x byli druzí a na závodech v
Sychotíně jsme dosáhli času 16:85 a tímto časem společně s domácím družstvem držíme rekord
Blanenské ligy. Celkově jsme se umístili na 5.místě.
Mezi těmito závody jsme objeli ještě 8 pohárových závodů, v nichž jsme 2x vyhráli, 1x byli druzí a
1x třetí.
Podařilo se nám uspořádat i domácí, tradiční pohárovou soutěž, která se bohužel setkala s menší
účastí soutěžních družstev, než předešlé ročníky, jelikož se kryla termínově s Třebíčskou okresní
ligou.
Nemohu se zde nezmínit o soutěžním družstvu žen, které se zúčastňovalo hlavně závodů Žďárské
ligy a přes potíže, se kterými se potýkaly, skončily na celkovém 10. místě a byly po celý rok naší
pomocnou rukou v pořádání veškerých akcí.
Když už jsem rozdělil naši činnost na sportovní a kulturní, tak nemohu zapomenout na věci, které
se nám podařilo zrealizovat pro obec. Jak jsme na začátku roku slíbili, vybudovali jsme novou jímku u
KD, byly vybetonovány patky na záchytné sítě u hřiště a byla provedena dočasná oprava střechy na
předsálí KD.
Všem zúčastněným jak na akcích kulturních, tak sportovních i pracovních, bych chtěl touto cestou
poděkovat a věřím, že pokud nám zdraví a síly dovolí, tak s podporou Vás všech většinu tradičních
akcí uskutečníme znovu, abychom všichni měli příležitost setkat se a pobavit se.
Příští rok bude pro náš sbor rokem jubilejním, neboť uplyne 70 let od doby, kdy ho naši tátové a
dědové založili.
A tak přeji nejen našemu sboru, ale i vám všem pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce.
Vostal Vlastimil
„Starostovskej svařák“
V loňských letech se stalo tradicí, že se občané jen pár minut po půlnoci silvestrovské noci
sešli na návsi, kde si vzájemně popřáli vše nejlepší. Je nám ctí, že v této skvělé tradici můžeme
pokračovat, a proto zveme všechny občany Benetic a Věstoňovic na přípitek teplým svařákem, který
budeme v Beneticích a Věstoňovicích vařit.
Až popřejete zdraví a vše nejlepší svým blízkým a rodinám ve svých domovech, přijďte
popřát také svým sousedům a kamarádům. Vždyť ať už je to ve Věstoňovicích nebo Beneticích, jsme
jedna velká rodina. Budeme se těšit na milé a přátelské prožití prvních okamžiků v novém roce.
Karel Houzar a Petra Vodová

PRODEJNA SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ ANNA HOUZAROVÁ BENETICE
NABÍZÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY V TOMTO ROZSAHU:
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

8.00 – 11.00
17.00 – 18.00
čerstvé pečivo, chléb (koblihy, sojový rohlík, raženky, trojhránek,
kornpečivo)
mléko, jogurty
8.00 – 12.0
čerstvé pečivo, chléb (makový závin, tvarohové buchty, kornpečivo)
uzeniny od Havlíčků z Třebíče (teplá sekaná)
na objednávku je možno výsekové maso a vnitřnosti
čerstvé ovoce a zelenina
8.00 – 12.00
16.30 – 18.00
čerstvé pečivo, chléb (crossant s nutelou, makovka, koláče, chlebový rohlík,
pletýnka, raženka)
mléko, šlehačka, podmáslí, jogurty, sýry, tvaroh
domácí houskový knedlík (dvě velikosti 700g a 960g)
čerstvé ovoce a zelenina
výrobky od firmy NOWACCO (makrela, zavináče, saláty), mražené výrobky
8.00 – 12.00
čerstvé pečivo, chléb (vánočky, veky)
uzeniny z Krahulčí, uzeniny Havlíček
čerstvé ovoce a zelenina
nápoje alkoholické i nealkoholické
8.00 – 12.00
16.30 – 18.00
čerstvé pečivo, chléb (sezamové bulky, raženky, sojové rohlíky, večky
sypané, kornbagetky)
mléko, šlehačka, tvaroh, jogurty, sýry
zákusky od firmy PENAM (volně na prodej nebo možno objednat
i malé kousky)

SOBOTA 8.00 – 9.00
-

pečivo ani chléb čerstvý není

SORTIMENT PRODEJNY DÁLE TVOŘÍ:
drogistické zboží
hygienické potřeby

mražené výrobky (např. různé druhy ledňáků, mražené dorty, zmrzliny, ale i
různé směsi zeleniny, rybí filé, špenát, hranolky, kuřata), játra, kuřecí díly
nápoje je možné také zakoupit kdykoliv, např. pivo Hostan, Kozel, Gambrinus,
Topvar, Plzeň, černé pivo Kozel, nealkoholické pivo
limonády jak v plastu od 0,5l až do 2l, tak ve skle (Hanácká kyselka, Magnesia,
Mattoni)
krmení pro psy a kočky
zemina, rašelina
směs pro nosnice, králíky
Další službou, kterou nabízím, je výměna propan – butanových lahví 2kg, 10kg
a 33kg dle platného ceníku. Výměnu je možné provést kdykoliv, lahve mám
na skladě. (Po dohodě plyn i dovezu.)
Od 1. 4. 2011 je v obchodě zřízeno výdejní místo České pošty pro obce Benetice, Věstoňovice, Horní
Vilémovice a Svatoslav. Ostatní obce – dle přání zákazníků. Výdejní místo funguje shodně s prodejní
dobou obchodu. Bližší informace Vám rádi poskytneme na uvedeném tel. čísle nebo osobně.
TĚŠÍM SE NA VAŠE OBJEDNÁVKY A NÁVŠTĚVU
ANNA HOUZAROVÁ
Vedoucí prodejny
tel. 721 453 409

Vážení přátelé,
rok uplynul a já mám opět možnost vás pozdravit prostřednictvím vašeho Zpravodaje, který má
podle mě velmi pěknou úroveň a svědčí o kultivovanosti obyvatel. Chtěla bych vás také informovat,
co je nového v naší školičce.
Tak především: máme tři šikovné prvňáčky. Proto mě mrzí, že jsem nebyla letos u toho
nejkrásnějšího procesu, období, kdy děti z hlásek tvoří slabiky a před Vánocemi už jsou z nich skoro
čtenáři.
Díky evropským fondům máme větší možnost individuální práce s jednotlivci, pomoc slabším
apod. Myslím si, že naše školička je přínosem pro každé dítě, každé je z naší strany bráno jako
důležitý jedinec, není jen „kus“ ve třídě. Díky vedení obce je naše škola velmi dobře vybavena i
počítačovou technikou, kterou ve výuce a procvičování učiva soustavně využíváme.
Dovolím si napsat i něco osobního. Chtěla bych moc poděkovat svým kolegyním a bývalé
paní ředitelce za pomoc, kterou poskytly v období mé nemoci. Díky nim jsme všechno bez problémů
zvládli. Děkuji i vám za vaše pochopení pro mé dítě, jen tak jsem s ním mohla být v lázních a
chlapeček se posunul o kus dál ve svém vývoji.
Bohužel můj úraz přišel velmi nevhod. Beru to jako pozastavení v životě a věřím, že k tomu, aby
člověk prošel nějakou zkušeností, existuje i nějaký důvod. Podpořili jste mě všichni jako rodina a
rodina znamená, že víme i o svých nedokonalostech a přece se máme rádi.

Závěrem vám všem přeji krásné a klidné Vánoce, úspěšný nový rok, hlavně však zdraví a Boží
požehnání. Dětem i nám všem přeji, abychom je společně naučili myslet, nemusí být každý chodící
encyklopedií, ale měly by vědět, jak se k potřebným informacím dostat. Naučili je lásce ke
vzdělanosti, protože vzdělaní lidé mají větší šance v životě, lásce ke knihám, aby díky nim měly
bohatší vnitřní svět a také trocha disciplíny je nutná, založená na úctě a fair play. Rodičům, hlavně
maminkám, přeji hodně trpělivosti s dětmi, neboť jak říká přísloví: Bůh nemůže být všude, proto
stvořil matky. O dárcích nemluvím, každý si projde procesem, že raději dává než dostává. Tak si
užijte těch rozzářených „vánočních“ očí, které jsou výsadou dětství.
Mgr. Miroslava Straková
ředitelka ZŠ Benetice
Seriál o odpadech
V loňském vydání benetického zpravodaje jsme si mohli přečíst informace týkající se bioodpadů, ve
starších číslech Benediktina bylo důkladně popsáno třídění papíru, plastů a skla, proto si v tomto
vydání přiblížíme sběr drobného elektrozařízení.
Elektrospotřebiče jsou už dlouhá desetiletí nedílnou součástí našeho života. Usnadňují nám
každodenní povinnosti, pomáhají při práci a starají se o zábavu. Jejich vývoj se neustále zrychluje
a cenově jsou čím dál dostupnější. To vše s sebou ale přináší i závažný problém: co s nimi, když
doslouží?
K sběru drobného elektrozařízení je určen tzv. E-box o objemu 80l, který je umístěn v budově
obecního úřadu u vstupních dveří.
Do E-boxu je možné vložit veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou
zářivek), např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3
přehrávače a další. Baterie a akumulátory se odkládají do boxu umístěného nad vhozovým otvorem.
Následný odvoz a zpracování odevzdaných elektrozařízení zajišťuje firma ASEKOL.
V současné době se v městech a některých obcích (v Beneticích zatím ne), objevuje nová barva v
třídění odpadů – ČERVENÝ KONTEJNER. Červená barva se tak stává další barvou
v třídění odpadů, která má ulehčit
občanům třídění elektroodpadu a zároveň
zvýšit objem sběru menších spotřebičů.
Občané tradiční sběrná
místa, jako jsou např. sběrné dvory,
často považují za vzdálená a mobilní
svozy se obvykle konají jen párkrát
do roka. Nové sběrné nádoby jsou
umístěny vedle dalších barevných nádob
určených pro třídění plastu, papíru
nebo skla, kam jsou již občané zvyklí
odpad odnášet. Ke žlutému, modrému
a zelenému kontejneru tak přibyl nyní
nový – červený.
Petra Vodová

Konec říše Rakousko-Uherské
V prosinci 1916 zemřel císař a král Rakousko-Uherský:František Josef I., jenž po 68 roků řídil
osudy svých poddaných národů. Po něm nastoupil na trůn císař Karel, syn + bratra císaře
Františka Josefa I., za něhož světové válka byla skončena. Říše Rakousko-Uherská se rozpadla, a na
troskách jejich povstaly státy nové, mezi mini i štát československý.
Již roku 1917. 30. května učinili zástupcové českého národa sdružení v : Český Svaz, při vstupu na
říšskou radu projev, jenž zní: „Zástupcové českého národa, ze všech tří zemí koruny svatováclavské,
vstupujíce na radu říšskou v době světodějných událostí válečných, kdy stalo se všeobecným hnutí,
směřující k odstranění nadvlády národa nad národem, prohlašují : Poslanci českého národa
vycházejí z hlubokého přesvědčení, že nynější dualistický útvar vytvořil k patrné újmě celkových
zájmů národy vládnoucí a potlačované, a že k odstranění každého nadpráví národností a
k zabezpečení všestranného rozvoje národů v zájmu říše i dynastie jesť nezbytné nutno přetvořiti
mocnářství Habsbursko-Lotrinské ve spolkový štát svobodných a rovnoprávních národních států.
Opírajíce se proto v této dějinné chvíli o přirozená práva národů na sebeurčení a svobodný vývoj,
posilené nad u nás nezadatelnými právy historickými a státními akty plné uznanými, budeme se
v čele svého lidu domáhati sloučení všech větví česko-slovanského národa v demokratický český
štát, přičemž nelze opomenouti ani větve československé, stejně žijící v souvislosti s historickou
vlastí českou.“
Císař Karel teprve až v říjnu 1918, když nastal v armádě úplný rozvrat hlavně nedostatkem
potravin, a když uviděl a poznal, že nemožno jest nad dohodou zvítěziti, zvláště když začali proti
ústředním mocnostem nepřátelé přibývati, mezi nimiž byli českoslovenští legionáři, utváření ze
zajatců československých v Itálii, Francii a na Dalném Rusku, kteří též byli původně určeni a sami byli
ochotni jíti bojovati na frontu Francouzskou proti Rakousko-Uhersku a Německu, vydal manifest
k svým národům, jímž nabízí všem národům samostatnost ve svazku národů rakouských.
Než věc pokročila již tak daleko, že obsahu manifestu nebylo možno vyhověti, když presidentem
severoamerických států Wilsonem, - Amerika se rovněž činně zúčastnila války po boku Dohody –
byla prohlášena nota, dle níž, „česko=slovenská rada zahraničí je válčící vláda, jež řídí vojenské a
politické věci Čechoslováků. Československý a jihoslovanský národ jsou jediní soudci nad svými
právy a nad svým určením.“ Mezi Čechoslováky a Německem i Rakousko - Uherskem je stav válečný.
A tak došlo k 28 říjnu 1918. Dnu významnému, zlatým písmem zapsanému v dějinách našich,
v dějinách národa československého. Toho dne prohlášen byl a tím dnem počal = československý
štát, jenž nese název republika československá, ve kteréž jsou soustředěny : Čechy, Morava, Slezsko
a Slovensko.
Tak radostně spěchali vojáci domů po trudných dnech svého pobytu na různých místech ! Vrátili
se mimo dříve jmenované „padlé a zemřelé“ a mimo Stanislava Šoukala, který zůstal v Rusku oženiv
se tam, všichni; nikdo z nich nepřišel k nějakému většímu úrazu; všichni žijí a většinou doma se
zdržují, jen Ladislav Vlach ještě dosud = r. 1929 = nosí na zádech pod kůží olověnou kuličku, kterou si
s sebou domů přinesl „na památku“.
Národní výbor zastupuje nový československý stát a stává se jediným legálním představitelem
vůle celého národa československého a všech jeho stran a vydává 28. října 1918 tento památný
manifest :
„Národe československý ! Tvůj odvěký sen stal se skutkem!
Opis z obecní kroniky. 6. díl
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Vážení spoluobčané,
v tomto předvánočním čase ode mě přijměte srdečný pozdrav.
V adventní době vždy s dětmi hovořím o Vánocích a o jejich smyslu.
Nejvíce se těší na dárečky a vánoční atmosféru. Je hezké hledět dětem do očí,
když se dívají na malého Ježíška, narozeného v Betlémě.
Bůh nás obdaroval tím, že přišel do tohoto světa a vzal na sebe naše
lidství. To je to hlavní, co si máme vždy o Vánocích znovu uvědomit. To je ten
největší dar, jaký jsme kdy dostali. V Ježíši Kristu se pro nás Bůh stal Bohem
blízkým. V listě Židům 4,15 čteme: „Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s námi
slabými …“ Bůh se pro nás stal člověkem, aby s námi mohl sdílet naše radosti, úspěchy, snažení - ale
také naše prohry, slabosti, nedokonalosti, utrpení. Bůh má s námi soucit, protože prožil náš život a
žije ho s námi stále. My se k Němu smíme obracet a On jde s námi v našem životě. A proto můžeme
o Vánocích prožívat opravdovou radost.
Otevřme a ztišme o Vánocích svá srdce, abychom mohli znovu naslouchat tajemnému
Božímu hlasu, který k nám promlouvá z betlémských jesliček: „Mám tě rád, človíčku, neboj se, já
jsem s tebou! Nikdy tě neopustím, i kdyby tys mě opustil!“
Ježíš Kristus přišel, aby nás ujistil o Boží Lásce. Bůh miluje každého člověka. U Něho – na
rozdíl od nás lidí – neexistuje nikdo odstrčený, osamocený a nemilovaný.
Přeji Vám všem krásné Vánoce a do nového roku vyprošuji a posílám Boží požehnání.
P. Václav Knotek, farář
Milí spoluobčané,
chtěla bych využít této příležitosti a poděkovat jménem „Spolku žen a maminek“ všem
zastupitelům obce Benetic za vstřícnost a rychlé zrealizování dětského hřiště. Určitě nezůstalo bez
povšimnutí, že bylo po celou dobu od postavení až do prvních mrazíků hojně využíváno nejen dětmi
místními, ale i z okolí. Jsme si vědomy, že se toho z naší strany v letošním roce moc nekonalo, ale
zase jsme se postaraly o zvýšení populace v našich obou vesnicích. Slibujeme, že v příštím roce
budeme akčnější, plánujeme karneval a popřípadě nějakou akci s dětmi.
Ještě jednou velké díky za maminky a jejich spokojené děti.
Závěrem bych chtěla za všechny popřát všem spoluobčanům veselé Vánoce a pevné zdraví do
nového roku 2012.
Ivana Krejčová
Nohejbalový turnaj
Po roční pauze se letos opět uskutečnil nohejbalový turnaj na hřišti v Horních Vilémovicích.
Zúčastnilo se pět tříčlenných družstev, všechny zápasy byly opět maximálně vyrovnané.
Poprvé zkusila zabojovat o „mety nejvyšší“ mladší generace. Petr Přinosil, Radim Novotný a Standa
Pacal nejmladší se rozhodně neztratili, a i když skončili pátí, výkonem nezklamali.
Po několikaleté pauze se zúčastnilo družstvo Karla, Martina a Tomáše Kosielských, a pouze o několik
míčů jim unikla možnost bojovat o vyšší příčky.
Družstvo ve složení Martin Starý, Zdeněk Krejčí a Honza Vostal, které bylo adeptem na vítězství,
skončilo nakonec třetí.
Radek Novotný, Laďa Mikuláš a Michal Valík ve finálovém utkání prohráli a vysloužili si nálepku
„věčně druzí “.
Finále zaslouženě vyhráli Libor Novotný, Radek Novotný z Třebíče a Zdeněk Valík.
≈ RN ≈

HC Benetice
Dovolte mi, abych pár větami shrnul účinkování týmu HC Benetice v městské lize města Velkého
Meziříčí. V současné době je sezóna v plném proudu, a tak nejprve vyhodnotím loňskou sezónu,
tedy sezónu 2010/2011. V základní skupině jsme skončili na sedmém místě, což nás posunulo do
boje o konečné umístění ve třetí skupině. Zde jsme odehráli 15 zápasů a v konečné tabulce jsme
obsadili slušné druhé místo. Letošní sezóna, 2011/2012 je přibližně ve své polovině. Jsou odehrány
základní skupiny, kdy jsme ve velice vyrovnané I. Lize obsadili 4. místo. To znamená, že na rozdíl od
loňské sezóny, letos budeme bojovat o umístění ve druhé skupině, kde se bude hrát o postup do
Extraligy. Rozhodně budeme bojovat srdcem a naši obec budeme reprezentovat přinejmenším
čestně.
Karel Houzar
Souznění s přírodou
Věnuji se fotografování přes 50 let a přes hledáček fotoaparátů jsem viděl notný kus světa, který
jsem procestoval. Zachycoval jsem prchavé okamžiky života a také zajímavá místa. Po odchodu do
důchodu jsem se trvale usadil zde, v Beneticích, a tak se nabízelo, že i jako fotograf odejdu do
penze, protože nebudu mít v Beneticích co fotit. Hodně lidí si řekne, že je tu vše skoro neměnné, že
k focení je jen pár akcí za rok. Netvrdím, že mám s focením v Beneticích „honičku“, ale námětů je
pořád dost. Každý rok je odlišný, vnímám změny v obci, objevuji nová místa, která si zaslouží být
„zvěčněna“. V našem „Benediktinu“ není prostor ukazovat mé fotografie a ani to nemám v úmyslu,
ale přesto se zastavím u jednoho pohledu na Benetice. První záběr je před kácením stromů u kostela
a druhý po něm a jsou v přibližně stejném časovém období.
Očima fotografa jsem prozkoumal Benetice mnohokrát a právě tyto pohledy mne přivádějí
k nápadům, jak obec ještě více zkultivovat. V únoru 2006 jsem takový nápad realizoval a vykácel
náletové dřeviny na místě, kde kdysi stával kostelík a hřbitov. Toto pietní místo však bylo v minulosti
osázeno i stromy, které tam nepatří a místo dodnes narušují. Zkrátka jsou to stromy, co nám
přerostly přes hlavu. Takovým byl i letošní vánoční strom pro Prahu, který pochází z Kladenska a
svými kořeny již boural základy chaty a také vánoční strom v Třebíči, který před 30 lety zasadili lidé
na sídlišti Hájek. Musely ustoupit člověku. I takové postupy prostě patří k soužití člověka s přírodou
a nenarušují jejich vzájemné souznění. Zkrátka k životu patří i to, že každý z nás někdy musí vykácet
nějaký strom, aby uchoval zahradu. Těžko mne může někdo obviňovat z negativních přístupů
k přírodě, protože je za mnou poměrně velký kus dobrovolné práce na obecní zeleni. Tato moje
poznámka je jen námětem k zamyšlení o vztahu benetického občana k přírodě a ke své obci.

Jan Bukovský

Vážení spoluobčané
Rok s rokem se sešel a nastal čas bilancování, co se mělo udělat, co se udělalo, co se dalo udělat
lépe apod. Nejinak tomu je i v hospodaření v lesích obce Benetice.
Jako vlastník nad 50 ha lesa jsme byli povinni nechat si zpracovat Lesní hospodářský plán /LHP/
pro naše lesy na dobu deseti let, kde jsou uvedeny popisy a taxační veličiny dle oddělení a
porostních skupin a dále všechny povinné a doporučující zásahy v lesních porostech. V LHP byly
stanoveny tyto rozhodující ukazatele, které se musí splnit /tzv. zákonná ustanovení/.
Zalesnění holin do dvou let od vzniku/po starých těžbách/
2,33 ha
Výchova porostů do čtyřiceti let věku - prořezávky
4,50 ha
-probírky
6,87 ha
První roky LHP je nutné se zaměřit na splnění zalesnění a následnou ochranu kultur proti buřeni a
zvěři. Pro informaci uvádím objem pěstební činnosti dle výkonů v / ha/.

výkon
rok 2010
rok 2011
--------------------------------------------------------dočištění a klest
0,87
0,82
zalesnění
0,87
0,82
ožínání buřeně
3,58
1,02
chem. ochrana –buřeň 2,29
nátěr zimní - okus
3,21
ovčí vlna - okus
3,86
oplocení
0,25 /0,3 km/
V letošním roce jsme k ochraně terminálů proti okusu použili ovčí vlnu, zkušenosti budou až po
zimě. Taktéž jsme letos použili chemickou ochranu proti buřeni s velmi dobrým výsledkem. V těchto
trendech chceme pokračovat i příští léta, neboť se výrazně snižují náklady na ochranu kultur.
V těžební činnosti jsme v roce 2010 provedli pouze zpracování nahodilé těžby ve výši 129 m3.
Letos jsme opět zpracovali nahodilou těžbu / 141 m3 / a dále výchovnou těžbu v padesátiletých
porostech / 170 m3 /. Při odbytu jsme využili nedostatku velmi slabého dříví na trhu / agregáty/ a
dosáhli při hmotnatosti do 0,14 m3 zpeněžení 1446 kč/m3, což je velmi dobrý zisk. Přes absenci
mýtních těžeb a vysokých nákladů na těžbu ve slabých porostech jsme dosáhli :
příjmy
450 000.- Kč /prodej dříví /
dotace
19 800.- Kč /zalesnění/
náklady
203 500.- Kč /těžba, sadeb. materiál, služby LČR, pěst. činnost apod./
čistého zisku 266 300.- Kč
Zatím se nám v lesním hospodářství daří a doufám, že to tak bude i v budoucnu. Tímto vyzývám
další vlastníky lesa k vzájemným výměnám poznatků a zkušeností /bezva místo je u Rybníčka/
v ochraně a v pěstování lesa novými metodami, které povedou k rozkvětu u nás jediného přírodního
bohatství LESA.
Závěrem bych chtěl poděkovat p. Bouzkovi,p. Procházkové a firmě Bezega F. za velmi
profesionální a velice kvalitní práci v pěstební činnosti, která narůstá a bude narůstat a nelze ji
dělat brigádně.

Nakonec bych chtěl popřát všem spoluobčanům z Benetic a Věstoňovic klidné a krásné vánoční
svátky, veselého silvestra a hodně zdraví a spokojenosti do nového roku.
Ing. Herbrich Vítězslav
Kde to je….?
Dřív, když se ještě soukromě hospodařilo a zemědělství bylo jedinou obživou, většiny lidí žijících
na venkově, znali všichni velice dobře každý kout přírody v okolí. Každé pole, louka, les nesl nějaký
název. Buď podle toho, jak to tam vypadalo, jaká činnost se na daném místě v minulosti prováděla,
nebo se k místu vázal nějaký příběh, příhoda. Nezřídka také podle majitele, např. Farská pole,
Přinosilovo, Čechův bouček. Bylo to hlavně kvůli orientaci v terénu a usnadňovalo to komunikaci
vůbec. Jak by jinak mohl hospodář říct, kam pojede zítra orat, nebo kde že to dnes sekal trávu. Ještě
za JZD Javor, a později JZD Svatoslav, se dost používalo těchto pomístních názvů. S rozoráváním mezí
a scelováním pozemků ale zvolna ubývaly.
Názvy jako Skalníky, Doly, Kačeny, Žleb, Krčůvka nebo Zahrádky, ty se dají najít na mapách a asi
všichni víme, kde to je. Věděli by jste také – obzvlášť vy mladší – kde je to na Výhoně, na Krajinách,
na Dílech, na Padělcích? Kde se říká na Pachtech, v Čudinkách, Malé strany, Luby? Také jsou na
mapě, jen už tyto názvy tak často nepoužíváme. Zato například; Nivu, Rybníky, Křib, Suché, Bařinu,
Klobásek, za Horama, U Pařizka a spoustu dalších názvů v mapách už nenajdeme.
I v obci samotné některá místní pojmenování přežívají – Starý hřbitov, Pololáň. Kudy jsem to šel,
když řeknu – zkrátil jsem si cestu Zmolou, nebo šel směrem do Branky. Vznikají i názvy nové; Praha,
Jejkov, nebo třeba i U Rybníčku.
Nekladu si za cíl zmapovat dávné názvy koutů přírody v našem okolí. Jen jsem se chtěl dotknout
něčeho, co se pomalu vytrácí spolu se starými hospodáři.

-jv
Knihovnické okénko
Milí příznivci dobrého čtení,
i letos pro Vás byla v Beneticích v provozu Obecní knihovna a to vždy ve čtvrtek od 18.30 hod do
19.30 hod.
Knihovnička je to sice malinká, čtenáři se do ní však vrací, což znamená, že číst je stále co.
Takže - máte rádi knížky? Rádi je držíte v ruce, potěžkáváte, listujete jimi, voníte k nim?
Nebo jste to ještě nikdy nezkusili?
Přijďte to tedy vyzkoušet - přivonět, zalistovat, ...
A jaké knihy že tu jsou?
Staré i nové, dobrodružné, detektivky, romantické oddechovky, spousta dětských knih, historické
romány i literatura faktu, pár kuchařek; nesmím zapomenou také na časopisy - stará čísla ABC,
21.století, Flóra (také stará čísla).
S přáním všeho dobrého do nového roku a možná na shledanou .... se jako vždy loučí Vaše
knihovnice
Olga a Lucie

INFORMACE Z VĚSTOŇOVIC
Oprava zvoničky
Na letošní rok byla naplánována oprava zvoničky ve Věstoňovicích,
která tu stojí od roku 1999. Můžeme uvést i konkrétní datum, kterým
je 24.10.1999, kdy byla vysvěcena panem farářem Petrem Svobodem.
Bohužel počasí, vlhkost a další negativní činitelé udělali své, kmen
začal uhnívat a v posledních letech už se zvonička značně nakláněla,
byla provizorně podepřená a její oprava proto byla nutná.
Došlo tedy k zabetonování nových podpěr, které drží kmen. Starý
kmen byl vyměněn za nový, který je podobný, jen o trochu vyšší. Ze
staré zvoničky se ponechala původní střecha a zvon. Střecha se nově
natřela, mosazný zvon se vyčistil a okolní prostor se vydláždil
dlažebními kostkami, aby zvonička nestála v trávě a byla více chráněna
od vlhka.
Po všech těchto přípravách byla dne 11.11.2011 nová zvonička
umístěna na své místo.
Myslím, že oprava se povedla a zvonička je krásnou dominantou naší
obce!
Zde uvádím pro zajímavost pár čísel:
Stará zvonička:
Postavena v roce: 10/1999
Obvod kmene: 26 cm
Váha zvonu: 17kg
Výška: asi 2,7m

Nová zvonička:
Opravena v roce: 11/2011
Obvod kmene: 23 cm
Váha zvonu: 17kg
Výška: asi 4,5m

Nová autobusová zastávka
Všichni, kteří projíždí kolem Věstoňovic směrem na Třebíč, si zajisté povšimli nové autobusové
zastávky.
Stará čekárna už byla rezavá, byla vymlácená okna a „péče“ vandalů také udělala svoje….. Proto se
na zastupitelstvu obce, konaného dne 13.4.2011 rozhodlo o zhotovení nové čekárny, která by se
vyměnila místo té dosavadní. Vybíralo se ze dvou nabídek na zhotovení a to mezi nabídkou firmy
Delta Svratka s.r.o. a nabídkou pana Zdeňka Krejčího. Z důvodu lepší cenové kalkulace a pevnější
konstrukce stavby byl vybrán p.Krejčí, který čekárnu zhotovil a na konci září byla umístěna na své
místo. Před novou zastávkou se položila chodníková dlažba, okolí se upravilo a zasázely se okrasné
dřeviny.
Všem, kteří se účastnili věstoňovických brigád a jakkoli pomohli, ať už při opravě zvoničky, nebo při
úpravách u autobusové zastávky, mockrát děkuji!
Petra Vodová

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
V měsíci březnu proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. Toto sčítání patří k nejrozsáhlejším statistickým
zjišťováním. Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění výsledků
zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů, Český statistický úřad.
Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání byla Česká pošta, s. p. Pro ČSÚ přináší
velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit.
Letošní sčítání lidu, domů a bytů (SLDB 2011) odhalilo ve společnosti řadu nových trendů, které
přineslo posledních deset let. Podle prvních předběžných výsledků sčítání v Česku rychle přibývá
cizinců, kteří tu žijí dlouhodobě. Roste počet vysokoškoláků i lidí bez vzdělání, ubývá manželství,
přibývá rozvodů, výrazně se mění vlastnictví bytů i způsob jejich vytápění. Ukazuje se také, že lidé
chrání své soukromí více než v minulosti, když hojně využívali možnost, že nemusí na dobrovolné
otázky o národnosti a víře odpovídat.
V České republice žilo letos na jaře podle sčítání 10 562 214 obyvatel, to je o 332 154 lidí více, než
před deseti lety. Za tímto růstem stojí nejen zvyšující se porodnost několika posledních let, ale
především imigrace cizinců, kterých v Česku žije o 260,5 % více než před deseti lety. Jejich počet se
blíží k půl milionu.
Nejpočetnější skupinou cizinců v ČR jsou lidé s ukrajinským státním občanstvím (117 810), na
druhém místě jsou Slováci (84 380) následováni Vietnamci (53 110), Rusy (36 055), Němci (20 780) a
Poláky (17 856). V České republice byli sečteni lidé ze 182 zemí světa.
Proti roku 2001 u nás přibylo 97 182 Ukrajinců, 60 179 Slováků, 34 900 Vietnamců, 28 359 Rusů
nebo 17 342 Němců. Nejvíce se rozrostla skupina Němců (o 504,4 %), Ukrajinců (o 471 %), Rusů (o
368,5%) a Slováků (o 248,7 %).
Nejvyšší podíl tvoří cizinci v Praze, dále pak v Karlovarském, Středočeském a Plzeňském kraji.
I sčítání lidu potvrdilo, že naše společnost stárne. Zatímco počet obyvatel v produktivním věku se za
deset zvýšil let téměř o 200 tisíc, počet lidí starších 65 let vzrostl dokonce o 260 tisíc. Naopak počet
dětí do 14 let se od sčítání v roce 1980 neustále snižuje stejně jako jejich podíl na celkové populaci.
Sčítání lidu potvrdilo trend poslední doby - růst rozvodů a pokles počtu sňatků.
Počet rozvedených mužů se za posledních deset let zvýšil o 37,7 %, přibylo 10,4 % svobodných
mužů. Mužů žijících v manželství ubylo o 6,3 %.
Počet rozvedených žen vzrostl od posledního sčítání o 33,4 %, přibylo 9,9 % svobodných žen. Žen
žijících v manželství ubylo o 7,1 %.
Jednou z otázek sčítání lidu byl způsob vytápění domácnosti. V této oblasti se objevily tři trendy.
1.

2.

Počet lidí, kteří topí plynem, se kvůli cenám plynu zvyšuje jen velmi pomalu. Letos používá
plyn k vytápění 1,47 milionu domácností, před deseti lety to bylo 1,40 milionu domácností.
Nárůst je tak poměrně malý.
Velmi výrazně přibylo bytů, ve kterých se topí dřevem. Aktuálně jde o 293 660
domácností, zatímco před deseti lety jich bylo pouze 167 341. To je nárůst o 76 %.

3.

Naopak uhlí se už tolik jako v minulosti k vytápění nepoužívá. Počet domácností, které topí
uhlím, klesl za posledních deset let o 40 % (z 575 na 346 tisíc).

Údaje za rok 2011: k 19.12.2011 má obec Benetice 198 obyvatel.
Noví občánci:

Toto jsou zatím pouze předběžné výsledky. Definitivní čísla budou zveřejněna na internetových
stránkách www.scitani.cz.
Pro srovnání vkládám tabulku z dřívějších let, sami můžete posoudit, jak se čísla neustále mění i
v naší obci:
Sčítání v roce

Počet obyvatel

Počet domů

1869

214

35

1880

234

39

1890

267

39

1910

230

40

1921

244

40

1930

252

39

1950

159

43

1961

185

39

1970
1980

175
193

38
50

1991
2001

198
183

58
63

MIKULÁŠ MATYÁŠ
KREJČOVÁ KRISTÝNA
KREJČÍ ARTUR
PACALOVÁ KAROLÍNA
HOUZAROVÁ EMA

Věstoňovice 11
Benetice 26
Benetice 8
Benetice 52
Benetice 40

7.4.2011
13.5.2011
26.5.2011
1.6.2011
28.9.2011

Přejeme hodně lásky, rodičovské péče, zdraví, štěstí a radosti.
_________________________________________________________________________
Významné výročí v roce 2011 oslavili:
Veškrna Miroslav
Vostalová Zdeňka
Krejčová Ludmila
Krejčí Marek
Valík Jaroslav
Skoumal František
Krejčová Věra
Přinosilová Jarmila
Přinosil Josef
Pacal Stanislav
Vostal František
Krejčová Františka

50 let
50 let
50 let
55 let
55 let
55 let
65 let
65let
70 let
70 let
75 let
90 let

Věstoňovice 4
Benetice 45
Benetice 48
Benetice 48
Benetice 18
Benetice 15
Benetice 38
Benetice 25
Benetice 25
Benetice 24
Benetice 7
Benetice 27

Nejstarší občankou je paní Františka Krejčová Benetice 27, oslavila jubilejních 90let.
Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
_________________________________________________________________________
Opustili nás:
Novotný Stanislav
Nováček Vladimír

16.2.2011
26.2.2011

Věstoňovice 7
Benetice 34

Věnujme tichou vzpomínku.
Zdroj dat: Český statistický úřad

Petra Vodová
_________________________________________________________________________

