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Vážení spoluobčané. 
Tento rok vydáváme již VIII. ročník Benediktina, což je úctyhodné a obdivuhodné. Je pro 

mě čest, že mohu napsat, v tomto volebním období naposled jako starosta obce, pár úvodních slov a 

v krátkosti shrnout všechny podstatné události, které jsme mohli v Beneticích a Věstoňovicích zažít. 

 

Již v prvním měsíci letošního roku jsme se rozhodli, že pořídíme vysavač listí a zahradní 

traktor na sečení a údržbu travnatého hřiště a veřejných prostranství obce. Poptávkovým řízením byl 

vybrán jako dodavatel zahradního traktůrku pan Zdeněk Vošmera z obce Kamenná. Stejným 

způsobem byla dodavatelem motorového vysavače vybrána společnost Mounfield Třebíč. Oba stroje 

jsme zakoupili na přelomu měsíce května a června za celkovou částku 90 760,-Kč. Zejména díky 

neúnavné práci a velkému úsilí Jana Vostala byla prostřednictvím MAS (Místní akční skupiny) 

Podhorácko získána dotace ze SZIF (Státního zemědělského intervenčního fondu) ve výši 59 596,-Kč. 

Za největší, řekl bych zdařilou akci, považuji opravu povrchu na návsi v Beneticích. Každý 

musí ale posoudit sám, zda byly náklady vynaložené na „zvelebení“ návsi použity správně, či nikoli. 

Nicméně náklady se zastavily na částce 550 035,-Kč a dílo bylo hotovo ke konci měsíce června. 

Dodavatelem byla poptávkovým řízením vybrána firma SOFI-STAV s.r.o.. Náklady trochu snížila 

dotace, kterou se nám podařilo získat z Programu pro obnovu venkova kraje Vysočina, a to celkem 

109 000,-Kč. Zejména dotace spojená s nákupem techniky na údržbu veřejných prostranství a hřiště 

byla spojena s poměrně složitou administrativou a vyžadovala mnoho času a úsilí. Všem, kteří 

přispěli k tomu, abychom tyto peníze získali, samozřejmě děkuji. 

Jako další, velmi zdařilou věc, hodnotím opravu fasády dominanty naší obce, a sice chrámu 

sv. Marka. Opravy probíhaly bez ustání od jara do podzimu a výsledek je patrný již z velké dálky od 

Benetic. Oprava fasády byla zcela v režii pana faráře, Mgr. Václava Knotka, který získal dotaci 

přesahující 90% z celkových nákladů. Zastupitelstvo obce začátkem roku rozhodlo, že na opravu 

fasády obec přispěje rovných 100 000,-Kč.  

Jistě nikomu neuniklo ani to, že v měsíci březnu byl proveden poměrně radikální ořez 

Masarykovy lípy, která se nachází v zatáčce pod kostelem, před domem č.p. 15. Lípa byla zaříznuta 

cca 7m nad zemí, a to z důvodu, že strom byl dále již zcela uschlý a hrozilo odlomení větších částí 

stromu, které by mohly poškodit majetek nebo dokonce ohrozit zdraví osob. Po zásahu se lípa 

poměrně dobře zregenerovala a v létě byla již obrostlá zelenými listy.  

V měsíci červnu proběhly lokální opravy místních komunikací, které se týkaly zejména 

povrchu komunikací vedoucích k domům „Na Praze“. Celková částka opravy dosáhla cca 50 000,-Kč.  

Téměř v závěru letošního roku jsme obdrželi finanční dotaci kraje Vysočina ve výši 66 000,-

Kč, která je určena pro udržení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů (viz. příspěvek 

JSDH obce, Jana Vostala).  

Další finanční dotaci se nám podařilo získat, zejména díky panu V. Herbrichovi, na 

vytvoření nové kultury v našich lesích. Za odraz usilovné práce považuji poměrně vysokou částku 

celkově získaných finančních prostředků z různých dotací, která převyšuje 175 000,-Kč.  

 

Rád bych navázal na poslední odstavec a krátce se zamyslel nad finanční situací obce. 

Rozhodně nám velkou měrou ulevilo to, že jsme v březnu letošního roku doplatili poslední splátku za 

vodovod a toto finanční břímě nás již trápit nemusí. Již méně příjemnou zprávou, která se týká 

finanční stránky je to, že i v letošním roce jsme nemalou částkou finančně dotovali provoz ZŠ 

Benetice. Zastupitelstvo se již několikrát postavilo za udržení školy a i v příštím roce hodlá 

preferovat to, abychom i nadále mohli dětem našich obcí poskytovat vysoce kvalitní a individuální 

přístup pedagogů v naší škole. V současné době do školičky dochází 13 dětí a do dalších let 

předpokládáme mírný nárůst žáků, což je samozřejmě výhledově velmi pozitivní. Na konci měsíce 

listopadu proběhl v ZŠ den otevřených dveří. Každý rok se snažíme udělat něco pro to, abychom naši 

školu udrželi při životě. Často jsem v kontaktu s paní ředitelkou, Mgr. Miroslavou Strakovou, které 

patří velké díky za to, že škola funguje na takové úrovni. S darovanými penězi škola hospodaří velmi 

dobře a skutečně šetří finanční prostředky, kde se dá. A díky samozřejmě patří také paní 

Herbrichové a paní Mgr. Fučíkové, které k tomuto velkou měrou přispívají.  

Bohužel poněkud smutnou zprávou, která se týká financí, je to, že nám bylo z obecního 

lesa v průběhu měsíce listopadu odcizeno přibližně 35m
3
 dřevní kulatiny, která byla připravena na 

skládce na odvoz. Suma, o kterou jsme přišli, se rovná částce téměř 50 000,-Kč 

I v letošním roce byl název naší obce vidět na popředí různých sportů, především 

v souvislosti s hasičským sportem. Soutěžní družstvo SDH Benetice dosáhlo v požárním útoku 

krásného 6. místa ve Žďárské lize. I v dalším hasičském sportu byli vidět „borci“ z Benetic. A sice v 

disciplíně TFA. Zde dosáhli značného úspěchu Aleš Krejčí, Petr Vlach a Adam Rozkydálek. 

Soutěžnímu družstvu v požárním útoku a účastníkům TFA patří také díky za výbornou reprezentaci 

obce. Zejména členy SDH bylo i letos pořádáno několik kulturních akcí, kdy většina těchto akcí byla 

určena pro místní občany. Pořádaní těchto akcí stojí nemalé úsilí a všem, kteří se na pořádání 

podílejí, děkuji. Bohužel se letos neuskutečnily Hry bez hranic Benetic, a to z důvodu nedostatku 

pořadatelů, což mě osobně velmi zamrzelo. Na výzvu pro pořádání odpovědělo pouze několik málo 

dobrovolníků. Počet ochotných občanů nebyl dostatečný, a proto se HRY nekonaly.  V září proběhla 

u rybníku na návsi akce s názvem „Chyť a pusť“, která se setkala s poměrně kladným ohlasem. 

Začátkem letošního roku zastupitelstvo obce vzalo na vědomí ukončení funkce kronikáře 

pana Bukovského, který se, jak všichni víme, staral i s manželkou o park v okolí čekárny v Beneticích. 

Za skvělou péči o naši kroniku i park patří manželům Bukovským obrovské poděkování. Jako nový 

kronikář byl osloven pan Jiří Vlach, který funkci ochotně přijal a o park se už v letošním roce starali 

manželé Krejčovi z domu č.p. 5. 

To byl výčet několika větších akcí a událostí, které se v naší obci udály. Samozřejmě jsme 

řešili i několik dalších drobnějších věcí, které jsou důležité pro chod obce. 

 

Dále bych chtěl úvahami zamířit do následujícího roku, tedy do roku 2014. I v tomto roce 

bychom chtěli pokračovat ve spolupráci s panem farářem a chtěli bychom se podílet na osvětlení 

opraveného kostela. Nasvítit a zviditelnit naši opravenou dominantu, to je záměr, kterého bychom 

chtěli docílit. Samozřejmě další stěžejní akcí by mělo v příštím roce být dokončení oprav povrchu 

místní komunikace na návsi. Mělo by se pokračovat v podobném duchu jako letos a měl by být  



 

dodělán nový povrch v okolí autobusové zastávky. Chceme tak definitivně zvelebit centrum obce, 

které by po dokončení prací mohlo vypadat skutečně pěkně. V příštím roce by se také mohl konečně 

alespoň částečně vyřešit dlouhodobý problém s „uličkou na Prahu“. Pokud půjde vše tak jak má, 

bude v průběhu léta posunut stávající plot o jeden metr a mělo by tak vzniknout dostatečné místo 

na průjezd osobních vozidel. Ze začátku roku budou také vyměněny desky všech malých stolů 

v kulturním domě. To je krátký výčet těch důležitých investic, které bychom chtěli realizovat. Jak 

všichni víme, v září nebo říjnu 2014 nás čekají jedny z nejdůležitějších voleb, a sice volby do obecních 

zastupitelstev. Je neuvěřitelné, že je to již přes tři roky, co proběhly volby do ZO. Já osobně doufám, 

že se najde dostatečný počet kandidátů, kteří tak projeví zájem podílet se na chodu a zvelebování 

naší obce. Moje osobní zkušenost je taková, že jsem nastoupil do „rozjetého vlaku“ a musel jsem se 

učit velmi rychle. Výsledek je ten, že úsilí, které jsme za uplynulé tři roky vynaložili, stálo za to a 

mohu s klidným svědomím říci, že se podařilo udělat spoustu dobrých věcí. Samozřejmě některá 

rozhodnutí nejsou lehká a vždy se nelze „zavděčit“ všem občanům.  Do konce volebního období však 

ještě zbývá dostatek času, abychom mohli uskutečnit všechny plány, které ještě máme.  

 

Tímto bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří jsou pro obec nepostradatelní a mají 

obrovskou zásluhu na tom, že i na konci tohoto letošního roku si můžeme říci, že jsme odvedli 

skutečně dobrou práci. A nejedná se pouze o projekty, které jsme realizovali nad rámec běžné 

údržby obce, ale udržet obec v chodu také stojí mnoho sil. 

 

Závěrem přeji všem našim občanům a všem lidem, kterým se náš zpravodaj dostává do 

ruky, prožití skutečně klidných svátků, které doufám všichni budeme trávit s našimi blízkými. Do 

dalšího roku všem přeji samozřejmě zdraví a mnoho šťastných momentů, které budeme prožívat 

společně. Doufám, že soudržnost občanů naší obce bude minimálně stejná jako v letech minulých a 

mohu slíbit, že se budeme snažit zlepšovat podmínky pro život v naší obci. 

        

Karel Houzar 

       starosta obce 

Zpráva z činnosti SDH za rok 2013 
 

Milí spoluobčané, vážení bratři hasiči. Blíží se konec roku a pro mě to znamená, že je nejvyšší čas 

napsat pár slov o naší činnosti. Jako každý rok se tedy pokusím o shrnutí toho nejdůležitějšího. 

Letošní rok jsme zahájili uspořádáním Hasičského plesu. Termín 23. února byl sice poměrně dlouho, 

ale i přesto byla účast 120 hostů pěkná a všichni se doufám dobře bavili. Pouťovou zábavu jsme pro 

loňskou malou účast hostů již neuspořádali. Jako náhradu zábavy jsme opékali u hospody. Kdo se 

přišel podívat, určitě se dobře pobavil.  

Začátkem května jsme začali s tréninkem a přípravou na novou hasičskou sezónu. S odchodem 

našeho proudaře Standy Hladíka do domácího Trnavského týmu nastaly problémy se sestavou a to 

se odrazilo na našich výsledcích na soutěžích. Jako každoročně pro nás byla důležitá Žďárská liga. V 

té jsme nakonec skončili na 6 .místě. Zvítězit se nám podařilo jen na okrskové soutěži, ale pár 

druhých a třetích míst pro nás bylo velkou motivací tento sport dále udržet a jednou předat našim 

dětem. 

Začátek prázdnin jsme již tradičně zahájili opékáním ryb na návsi a při té příležitosti pokřtili nový 

asfalt. Hry bez hranic Benetic jsme museli pro malou účast pořádajících zrušit, stejně jako hasičskou 

soutěž. Ukončení prázdnin s týdenním zpožděním ale bylo. Na podzim jsme udělali brigádu na dřevo 

do lesa. Ráz dřeva za obchodem svědčí o perfektní organizaci. Koncem listopadu jsme se sešli na 

výroční schůzi a začátkem prosince uspořádali čertovskou zábavu. O vánočních svátcích nás čeká 

ještě zábava Štěpánská.  

V plánu na příští rok je ples, termín je 1. února, dále se věnovat hasičskému sportu a uspořádat zas 

pár posezení pro naše spoluobčany. 

Na závěr bych chtěl poděkovat za podporu Obecnímu Úřadu, sponzorům a všem našim fanouškům. 

Do nového roku 2014 Vám všem přeji pevné zdraví, hodně osobních úspěchů a spoustu krásných 

chvil strávených třeba při společných akcích.  

Karel Krejčí  

SDH Benetice 

Zpráva o činnosti JSDH 

Máme opět vánoční čas a tím pádem už tradiční vydání obecního zpravodaje, jehož 

prostřednictvím bych Vás rád seznámil s činností JSDH obce Benetice za rok 2013. Tento rok, 

především jeho konec, byl pro jednotku z mnoha pohledů zlomový, ale začněme postupně. 

V letošním roce jednotka zasahovala u třech případů, šlo o technické pomoci, z toho jednou 

společně s HZS kraje Vysočina. V dalších pěti případech poskytla jednotka pomoc v rámci výcviku. 

Několikrát do měsíce jsme se také scházeli za účelem údržby techniky nebo zdokonalování naší 

fyzické zdatnosti.  

Členové jednotky Aleš Krejčí, Petr Vlach a Adam Rozkydálek reprezentovali nejen 

jednotku, ale i celou naši obec, v disciplínách TFA, kde dosahovali výborných výsledků. TFA je 

zkratkou z anglických slov „Toughest Firefighter Alive“ – „Nejtvrdší hasič přežije“ a je názvem 

nejtěžších hasičských soutěží, které svými podmínkami simulují práci hasiče při zásahu. Hasič je 

ustrojen do kompletního zásahového obleku včetně obuvi, rukavic, přilby a dýchacího přístroje. 

 Začátkem června zasáhly naši republiku povodně. Naše jednotka přímo nezasahovala, 

měla však nahlášeny a připraveny hasiče a techniku v pohotovosti pro potřeby HZS či případný 

odřad krajských sil na likvidaci následků povodní.  

Koncem roku jsme získali od kraje Vysočina finanční dotaci 66 tis. Kč na zvýšení 

akceschopnosti jednotky. Seznam obcí navrhl HZS kraje Vysočina. Naše jednotka je jedna z mála 

jednotek v kategorii V, která dotaci obdržela. Finanční prostředky byly použity převážně na nákup 

agregátů a výzbroje (elektrocentrála, motorová pila, osvětlovací stožáry, proudové a kalové 

čerpadlo,…). Nové vybavení bude samozřejmě možné po domluvě zapůjčit. Pokud však potřebujete 

pomoci s něčím složitějším, nebojte se na nás obrátit, jsme zde především pro Vás.  

V současné době pracujeme na přestavbě nových prostor pro hasičskou zbrojnici na OÚ. Staré 

prostory jsme opustili z důvodu nevyhovující velikosti. Pokud vše proběhne podle plánu, rádi 



 

bychom udělali na jaře den otevřených dveří s doprovodným programem pro děti, kde si nové 

prostory zbrojnice, techniku a výstroj budete moci prohlédnout či vyzkoušet. Myslím si, že 

v letošním roce, jsme udělali velký kus práce, v níž bychom chtěli pokračovat minimálně ve stejném  

měřítku i příští rok, který by se měl odvíjet ve stylu změn a novinek. S novou technikou a výstrojí by 

nám to mělo jít i snáze.  

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům jednotky, představitelům obce a Vám všem, 

kdo jste nám pomáhali. Přeji klidné prožití svátků a šťastný nový rok! 

      Jan Vostal 

       velitel JSDH Benetice 

 

 

Milí přátelé, rodiče, spoluobčané, 

chceme Vám jménem zaměstnanců benetické školy popřát krásné Vánoce, zdraví a 

pohodu v novém roce. 

Pro děti jsou Vánoce jedním z nejmilejších období - co může být krásnějšího, než se 

probudit o Vánocích jako dítě… Mít v očích jiskřičky štěstí nad zázrakem Vánoc, trhat stuhy ze 

zabalených krabic, cítit chlad bosých nohou ráno cestou ke stromečku a pochutnávat si na cukroví. 

Někdy je smutné probudit se o Vánocích a nebýt dítě. Cítit ubíhající čas, sebelítost, 

vyčerpání… Ale je důležité najít v sobě sílu, zapálit si svíčku, rozdělat oheň, aby nohy nezábly a 

hledat vzpomínky… 

Dárky jsou pro děti velkou radostí, ale nedovolme, aby se staly měřítkem lásky. Jednou 

snad pochopí mateřskou logiku a my jim budeme moci říci: 

Milovala jsem Tě tolik, že jsem Ti nekoupila vždycky všechno, na co sis ukázal. 

Milovala jsem Tě tolik, že jsem Tě otravovala otázkami, kam jdeš, s kým a kdy se vrátíš.  

Milovala jsem Tě tolik, že jsem Tě donutila v obchodě vrátit čokoládu, omluvit se a přiznat se „já 

jsem ji ukradl.“  

Milovala jsem Tě tolik, že jsem stála nad Tebou dvě hodiny, než sis uklidil pokoj, i když mně by to 

trvalo deset minut. 

Milovala jsem Tě tolik, že jsem Ti netolerovala nezdvořilost a neúctu. 

Milovala jsem Tě tolik, že jsem občas řekla ne, i když jsi mně za to nenáviděl, a to bylo ze všeho 

nejtěžší… 

Radujme se o Vánocích spolu s našimi dětmi, ale zároveň mysleme i na sebe, ať hodnoty, 

které do nich vložíme, jsou i v náš prospěch. 

Ještě jednou Vám přejeme šťastné a klidné prožití krásného období vánočních svátků a do 

nového roku pevné zdraví. 

      Mgr. Miroslava Straková 

        ředitelka ZŠ Benetice 

 



 

Vážení spoluobčané, 

   přijměte ode mě v předvánočním čase srdečný pozdrav.  

Vánoce jsou svátky, kdy si navzájem dáváme dárky. Jsou symbolem Božího obdarování - a my si 

můžeme zvláště v této době znovu uvědomit, jak moc jsme dostali.  

   Jsme obdarováni Bohem. On se v Ježíši Kristu pro nás stal Bohem blízkým. Dal nám sám sebe. Víc 

nám už Bůh dát nemůže - dal nám vše. Ale tím neskončil, chce nás obdarovávat stále. A ten, kdo má 

otevřené srdce, je schopen tyto Boží dary přijímat.  

   Jsme obdarováni také skrze druhého člověka. Bůh dal každému z nás život jako dar.  

Uvědomujeme si, že jsme vlastně darem jeden pro druhého? Prožíváme to tak v našich rodinách? 

Někdy se zdá, že umíme žít už jen vedle sebe, ale ne spolu. Zkuste využít čas, a třeba právě o těchto 

Vánocích si znovu řekněte - mám tě ráda, mám tě rád; jsem rád, že jsi se mnou… Určitě to oživí Váš 

vzájemný vztah a přibude kolem nás více lásky, radosti a porozumění. 

 Přeji Vám, ať se necháte znovu a znovu obdarovávat a do nového roku vyprošuji hojnost 

zdraví, síly, radosti, pokoje a Božího požehnání! 

 Václav Knotek, farář  

5. sezóna hokejového týmu HC Benetice 

Je tu poslední měsíc tohoto roku a tak je načase poohlédnout se za hokejovým rokem 2013. Nejprve 

bych se ráda vrátila do druhé půle loňské sezóny. Tehdy začaly boje o setrvání v extralize Městské 

hokejové ligy ve Velkém Meziříčí. Přes veškeré úsilí skončili naši hokejisté po základní části na 

devátém místě a boje o titul prvních osmi týmů jim unikly jen o vlásek. V jarní části tedy benetické 

lvy čekala skupina B, což znamenalo utkat se o návrat mezi elitní jedenáctku. V této skupině se hráči 

o postup poprali se dvěma týmy z extraligy a čtyřmi týmy z první ligy. Po urputných a vyčerpávajících 

utkáních se tým HC Benetice umístil na velmi pěkném čtvrtém místě, které k radosti našich hráčů 

bylo posledním postupovým. Mohli jsme se tak těšit na další sezónu v prestižní extralize ML VM. 

Po individuální letní přípravě se hráči sešli na turnaji o „Pohár Šenku v podhradí“. Tohoto turnaje se 

zúčastnilo dvanáct týmů, rozdělených do čtyř skupin. Naši hokejisté se umístili v konečném pořadí 

na sympatickém osmém místě. V tomto turnaji jde především o návrat na ledovou plochu po letní 

přestávce, sehrání týmu a povzbuzení týmového ducha. 

V říjnu konečně odstartovala sezóna 2013/2014. Benetičtí lvi se utkali se silnými extraligovými týmy 

a z výhry se bohužel radovali jen párkrát. Po skončení základní části se tým HC Benetice umístil na 

jedenáctém místě, což znamená, že se po Novém roce opět poperou o setrvání v extralize v B  

skupině play off. I přesto však naši hokejisté neztratili bojovného ducha a odhodlanost, se kterou 

nastupují do všech zápasů. Proto držím pěsti a do nového roku přeji, ať góly padají za soupeřova 

záda a marodka ať co nejrychleji zeje prázdnotou   

       Hana Lysáková 

 

Nohejbalový turnaj 

V roce 2013 jsme uspořádali 13. ročník nohejbalového turnaje v Horních Vilémovicích. Z minulých 

ročníků se tradiční trojice z různých důvodů obměnily, ale na kvalitě hry to neubralo. Družstvo  

Milana Cejpka, Milana Novotného a Pavla Krejčího obsadilo čtvrté místo,  Libor s Alešem Novotní a 

Ondra Veškrna skončili třetí. Po základním kole byli druzí Michal Valík, Radek Novotný a Laďa Fiala 

(host, který vypomohl kvůli nedostatku domácích hráčů). Karel Houzar, Mikuláš Petr a Martin Starý 

vyhráli základní kolo a po  nervydrásajícím boji zvítězili i  ve finálovém zápase.  

»RN« 

         

Dobrý den v knihovnickém okénku 

     Z knihovny pouze krátká zpráva. Během roku zde proběhlo - kromě půjčování knih a časopisů - 

 i pár malých akcí. Tak třeba na jaře tu nocovalo několik dětí - s místostarostkou, maminkou Petrou 

Vodovou. Předminulý týden ve středu si tu mohli zájemci nakoupit nějaké svíčky a podobné 

drobnosti vztahující se (více či méně) k předvánoční době.  

Jsme rádi, že jsme tak mohli knihovnu trochu připomenout. 

    Naše půjčovní doba je stále stejná - každý čtvrtek od 18:30 do 19:30 hodin.  

K vypůjčení je mj. nově předplacený časopis dTest pro spotřebitele. Určitě bychom ho doporučili 

každému, kdo chcete kupovat např. elektrospotřebiče do domácnosti. Zajímavé počtení. 

Předpokládáme, že o tento měsíčník bude zájem, výpůjčka by tedy zatím byla pouze na 1 týden. 

Dále se samozřejmě uvidí. 

     A na závěr taková malá prosba, se kterou obracíme na místní děti - v knihovně máme novou 

nástěnku, která by chtěla trochu zaplnit obrázky. Takže, děti, kdo máte chuť nakreslit nám obrázek, 

třeba nějaký příběh z knihy, která se Vám v poslední době líbila, budeme moc rádi - rády. 

     Přejeme všem k vánocům pěknou knihu pod stromečkem... 

                                                                                                                Vaše knihovnice Olga a Lucie 

 

PS: A do nového roku hodně zdraví a štěstí... 

 

 



 

Vážení spoluobčané 

     V letošním roce se v lesním hospodářství obce Benetice udělalo hlavně to podstatné pro zdárný 

vývoj lesních kultur a ochranu lesa proti hmyzím škůdcům. 

     Během roku se nám celkem zdařile vyhýbaly poryvy větru, na rozdíl od lesů ČR. I přesto se 

vyskytly drobné a ojedinělé vývraty, zlomy a souše, které bylo nutné zpracovat v nahodilé těžbě. I 

když byly lapače na kůrovce umístěny v ohrožených stěnách, drobně kůrovec zahrozil a to v Dolňáku 

v množství 18 m³ a v Krčůvce  8 m³ smrkového dříví. Veškeré vývraty, zlomy, souše i  kůrovcové dříví 

bylo včas zpracováno  a připraveno k expedici. Větší problém nastal opět při prodeji vlákninového 

dříví, kdy po provedené výrobě a přípravě sortimentu surových kmenů pro Velkostatek Velké 

Meziříčí, došlo ke zrušení manipulačního skladu na starém nádraží ve Velkém Meziříčí. Museli jsme 

hledat nový odbyt pro již vyrobený dlouhý sortiment dříví.  Smlouvy se podařilo sjednat 

s dřevařskou firmou Wood  Paper  a.s., kam byla část vlákniny i dodána.  Zde však nastala 

nepříjemná událost s vlákninou na odvozním místě v Dolňáku . Tři dny před expedicí, dle šetření, 

došlo ke krádeži vlákniny v Dolňáku – Rudíkov a to odvozem veškerého dříví  (35,70 m3)  ze skládky 

neidentifikovaným kamionem pro odvoz dříví. Vše bylo nahlášeno na Policii ČR v Třebíči a věc je 

v šetření. 

     V pěstební činnosti jsme provedli především ochranu kultur proti buřeni  ožnutím  a proti okusu 

nátěrem. Část kultury byla vylepšena 200 ks sazenic buku. Plánované prořezávky na rok 2013 

splněny nebyly z důvodu neuskutečněného plánovaného kurzu práce s  JMP naší zásahové jednotky, 

které v těchto porostech mělo proběhnout. Budou tedy provedeny v roce 2014 beze zbytku. 

     I přes zmíněnou nepříjemnost s krádeží dříví, dopadlo hospodaření v roce 2013 opět s kladným 

výsledkem. 

     Příjmy z prodeje dříví             144 640,-  Kč                  

     Náklady na pěst.  činnost        108 727,-  Kč 

     ------------------------------------------------------- 

     Čistý zisk:                                  35 913,-  Kč 

      ------------------------------------------------------- 

     V roce 2014 nepočítám s  obnovními těžbami, pouze 

provedeme výchovu do  40-ti let a nahodilou těžbu.  Zvýšenou  

pozornost budeme věnovat výskytu kůrovce a včasnému 

zpracování  napadeného dříví. V pěstební činnosti se zaměříme 

na ochranu kultur a jejich vylepšení, dokončíme zalesnění holiny po odkladu pro zmlazení. 

     Závěrem přeji všem občanům Benetic a  Věstoňovic  pohodové a spokojené Vánoce a do roku 

2014 hodně zdraví a štěstí.    

 Ing. Herbrich Vítězslav 

 

Kronika obce - VIII díl 

S velikým nadšením a s velikou radostí bylo přijato prohlášení nového státu – republiky čsl. 

veškerým obyvatelstvem. 

    Obec Benetice na počest tvůrců svého osvobození a na stálou památku 28. října 1918 zasadila 27. 

dubna 1919 o pouti sv. Marka v Beneticích za veliké účasti nejen místního občanstva, ale i celého 

širého okolí, na svahu u kostela 3 lípy, aby se staly velkými a milými pamětníky a nesmrtelnými 

hlasateli nabyté svobody.   

     Správce školy Antonín Skála s dětmi za pomoci předsedy místní školní rady Jana Vlacha a Jana 

Vostala jakožto zástupce obce zasadil „u Kopečkových“, t.j. u domu Jana Vostala čís. 7.: na kopečku 

„Lípu Masarykovu“, uprostřed na svahu kostelním „Lípu Legionářů“, a v prodloužené přímce vzhůru 

u kostela v řadě stromů „Lípu Svobody“. 

   Mezitím přednášeli žáci Benetické školy některé básně. Lípy odporučeny ochraně obecenstva. 

Zdařilá slavnost zakončena národními hymnami. 

   Roku 1919 15. června konaly se ve všech obcích republiky čsl, a také v Beneticích obecní volby, ale 

nikoliv už dle sborů, nýbrž dle nového řádu volebního – republikánského; ke kteréhož každý občan i 

občanka od 21. roku, bydlel-li v místě alespoň 3 měsíce počítajíc zpět ode dne vyložení voličských 

seznamů, má právo volební. 

     Volby obecního zastupitelstva se konají dle zásady poměrného zastoupení, (v obcích s více než 

700 obyvateli) nebo podle zásady relativní většiny v menších obcích; tyto však mohou voliti také 

podle poměrného zastoupení, požádá-li jedna desetina voličů nejméně 8 dní před vyložením 

voličských seznamů o tento způsob. Zavádí se nově systém kandidátních listin dle politických stran 

tzv. vázané kandidátní listiny. 

     V Beneticích – Věstoňovicích podána byla toliko jedna kandidátní listina, která byla sestavena 

dohodou strany republikánské, která toho roku zde založena byla, a strany lidové. Z 12 členů, kteří 

na obec Benetice – Věstoňovice  ze 115 voličů do obecního zastupitelstva připadají, dostalo se 

straně republikánské 8 členů a straně lidové 4 členové. Po schválení volby byl zvolen starostou 

Stanislav Dobrovolný. 

     Sbírka na zlatý poklad republiky čsl. toho roku konaná vynesla 133K; a to 34 dvoukorun, 13 

pětikorun, 1 rubl, 1 stříbrnou medaili. 

     Téhož roku: 1919: založena byla Místní osvětová komise: Předsedou zvolen byl Jan Vostal a 

jednatelem Antonín Skála. 

     Roku 1920 konaly se volby do poslanecké sněmovny. Voličů při volbě zúčastněných bylo 115; 

z těch odevzdáno bylo 59 hlasů pro stranu republikánskou, 41 hlasů pro stranu lidovou a 5 hlasů pro 

stranu sociálně demokratickou.       

      

 



 

     Na to 25. dubna konaly se volby do senátu; těch zúčastnilo se 90 voličů, z nichž odevzdali 50 hlasů 

pro stranu republikánskou, 36 hlasů pro lidovou a 4 hlasy pro sociálně demokratickou. 

     Téhož roku také: 1920 : volena nová školní rada, dle zákona ze dne 9. dubna čís. - 292 - Sb. z. a n. 

V nových místních školních radách musí býti 2x tolik zástupců občanů co učitelů. Ministr ve svém 

výnosu zdůrazňuje, aby do místních školních rad byli vysíláni občané, kteří mají nebo mohou míti 

děti školou povinné. Obecní zastupitelstvo zvolilo za členy místní školní rady Jana Vostala, Julia 

Vostala, Karla Vostala z Benetic a Jakuba Novotného z Věstoňovic; za náhradníky Ladislava Vlacha, 

Bohumila Jurdu a Jana Školaře. Za učitelstvo byl v této místní školní radě Antonín Skála, správce 

školy a Emilie Jochová, učitelka ženských ručních prací. 

Předsedou zvolen byl Jan Vostal, místopředsedou Jakub Novotný. 

Opis z obecní kroniky     -jv- 

Vánoční povídka – Ježíšek naruby 

Štěpán Princ – 31 let. Píše jen tak pro radost. Publikuje na literárním servru Písmák.cz pod nickem 

STvN. 

     Ekse Kutor byl spořádaný muž. Ráno vstal, ozdobil stromeček, zabalil dárky a připravil kapra na 

večer. Ve čtyři hodiny si uvázal kravatu a nastoupil do auta. Jel zasněženým městem a myslel na to, 

že bílý sníh vypadá hezky, když na něm leží žluté světlo lamp, a byl rád, že jsou konečně Vánoce. 

Zaparkoval před jedním z panelových domů na kraji města. Když mu ve třetím patře otevřela stará 

žena ve sváteční halence, usmál se a řekl: "Dobrý večer, jsem pan Ekse Kutor a přišel jsem vám 

zabavit majetek, který máte v bytě." Podal ženě několik složených papírů a řekl: "Podepište mi, 

prosím pěkně, že souhlasíte se zabavením majetku. A ty další stránky také. Můžete si je přečíst, jestli 

chcete."  

     Vstoupil do bytu. V ruce držel arch s kulatými, červenými samolepkami, které systematicky lepil 

na nábytek a na věci. Žena řekla, že jsou přece Vánoce. Ekse Kutor se usmál a ukázal jí, kde v 

papírech najde přesné lhůty, které všechny vypršely právě v tento den a v tuto hodinu. "Pořádek 

dělá přátele," řekl a lepil samolepky na předměty poskládané kolem stromečku. Zatímco Ekse Kutor 

pracoval, žena říkala, že jí to nemůže udělat, spínala ruce, plakala a seděla na židli se složenými 

papíry na kolenou. Pak řekla: "Proč to děláte?" a Ekse Kutor se usmál a řekl, že bude brzy po všem. 

Bytem se zatím procházeli dva vysocí muži a měřili nábytek. Hodnoty zapisovali do seznamu, pak si 

oblékli rukavice a popruhy a jeden řekl: "Začneme tady," a odnesli tu největší skříň. V osm hodin si 

dali padla a chvíli nato se v bytě rozhostilo sváteční ticho. 

     Vůně jehličí se snášela na zem, na níž stála postel, několik menších předmětů a židle. Na ní seděla 

sklíčená stará paní. Ekse Kutor si v ruce srovnával podepsané papíry a pak řekl: "Příjemné prožití 

svátků. A kdybychom se neviděli, tak i šťastný Nový rok." 

Cestou domů se nechal unášet pocitem klidu, jenž doprovázel jeho vůz zasněženými ulicemi města, 

a těšil se, až si osmaží kapra a rozbalí dárky, které si sám koupil. 

Z časopisu Reflex          -jv- 

 

 

Malá vánoční povídka - Návštěva 

 
Vratislav Maňák – 1988. Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK. 

 

 

     Vteřinová ručička budíku opisovala kruh. Noc byla světlejší než jindy a svítila oranžově. Svítila i 

přes zatažené závěsy. A hlaholila a praskala. Nemohl jsem usnout, i když jsem strčil hlavu pod 

polštář. A pak zapraskala přímo u mých nohou. 

    Na pelesti postele seděla žena ve světlém kabátu. Nevím, kde se v mém pokoji vzala. Vlasy měla 

jemné jako hedvábný papír. Koukala na mě svýma velkýma šedýma očima a krčila nos. Byla bílá jako 

albín a mně připomínala Lucii. Vlastně jsem si myslel, že to je Lucie, i když ta mi klíče vrátila už před 

svátky. Chtěl jsem něco říct, ale ona mi položila ukazováček na ústa, abych mlčel. Chtěl jsem vstát, 

ale ona vztyčila dlaň, abych zůstal ležet. Prohlížela si mě. Sáhla mi na čelo, prsty mi přejela kolem 

očí.  

    „Zbylo tu ještě něco?“ zeptala se tiše. Kývnul jsem k pracovnímu stolu, kde stála krabice s 

posledními věcmi po Lucii. Řetízek, který jsem jí už nedal, kaštany sesbírané v parku, flakónek od 

voňavky, sluneční brýle, šortky na spaní, otlučený keramický hrnek, na který nedala dopustit, a šála, 

kterou měla na první schůzce. Žena ve světlém kabátě krabici otevřela. Brala z ní jednu věc za 

druhou, i tu prázdnou lahvičku parfému, vždy si ji prohlédla, a potom strčila do kapsy. Šálu si 

umotala kolem krku. „To je všechno?“ zeptala se tiše. Kývnul jsem, ale ona otevřela mou šatní skříň. 

Asi něco hledala. Po chvíli našla mezi košilemi drobné dámské hodinky, stříbrné a se zašlým páskem. 

Musely jí tam někdy spadnout při rovnání prádla. Když je připínala na ruku, vyčítavě se na mě 

podívala. Já jsem přece nevěděl, že tam jsou, chtěl jsem se ohradit. Nakonec jsem ale neřekl ani 

slovo. Poodhrnula závěs, vyhlédla na ulici. Potom zkontrolovala čas a pokrčila rameny. 

  

    „Už je po půlnoci,“ obrátila se na mě. „Tak se tu měj.“ Ničemu jsem nerozuměl. A když jsem 

zamrkal, už v pokoji nestála. Všechno jsem pochopil až ráno – při pohledu do zrcadla jsem našel 

vrásky u očí a vrásky na čele. Nebyla to Lucie. Byla to zlodějka, která mi ukradla rok. 

 

       Z časopisu Reflex          -jv- 

 

 

 

 



 

„Starostovskej svařák“ 

Je to již tradicí, že se po ukončení oslav příchodu Nového roku se svými nejbližšími v prostředí 
domova setkáváme i s ostatními přáteli, kamarády a sousedy na návsi jak v Beneticích, tak i 
Věstoňovicích. I v letošním roce tomu nebude jinak a pár minut po půlnoci se všichni opět sejdeme. 
Na návsi v obou obcích bude pro přípitek a zahřátí připraven, doufáme vynikající, svařák. Po přípitku 
s přáteli bude také v obou obcích k vidění ohňostroj, na kterém jsme se všichni finančně podíleli. 
Přijďte za námi popřát vše nejlepší do nového roku také svým sousedům a přátelům. 

       Karel Houzar a Petra Vodová 

 

Údaje za rok 2013: k 20. 12. 2013 má obec Benetice 187 
obyvatel.  

Významné výročí v roce 2013 oslavili:  

Herbrich Vítězslav  60 let   Benetice 30 

Krejčová Marie   65 let   Benetice 27  

Novotný Vilém                  65 let   Věstoňovice 1  

Krejčí Alois   65 let   Benetice 8 

Krčálová Marie   75 let   Benetice 51  

Vidláková Anděla  80 let   Benetice 16                  

Vostalová Milada  80 let   Benetice 7  

 

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, 
štěstí, lásky a spokojenosti.  

 

Nejstarší občankou je paní Františka Krejčová, Benetice 27, která oslavila 92 let. 
Srdečně gratulujeme.  
 
________________________________________________________ 

Noví občánci:  

Novotná Gita                     Věstoňovice 1      29.7.2013  

Přejeme hodně zdraví, štěstí a láskyplnou péči rodičů.  

________________________________________________________  

Opustili nás:  

Krejčí Marek                   Benetice 48  24.07.2013   

 

Věnujme tichou vzpomínku….. 

 

Informace z Věstoňovic  
 

 I přesto, že se v letošním roce žádné výraznější změny ve Věstoňovicích neudály, život se tu jistě 

nezastavil a proběhlo tu několik již tradičních akcí.  

Mezi ty první patří pálení čarodejnic, v létě opékání masa na návsi a na podzim drakiáda. Tam byla 

v letošním roce účast zatím největší, bylo zde přibližně 20 dětí spolu se svými rodiči, babičkami či 

tetami.  

Jistě se vydaří i první ročník silvestrovského pochodu Věstoňováků k Hubertusu, kam se vydáme na 

společný výšlap s opékáním buřtů a zdobením stromečku pro zvířátka.  

Nový rok poté přivítáme půlnočním svařákem a ohňostrojem.   

 

Výčet událostí je na takto malou obec bohatý a všechny tyto akce mají jedno společné. Vždy na nich 

panuje téměř rodinná atmosféra, kterou byste marně na větších oficiálních akcích hledali. A to je ten 

hlavní důvod, motivace a hnací motor do dalších společných setkání.  

Tímto chci poděkovat všem, kteří nelitují obětovat svůj volný čas a energii ve prospěch dobré věci.  

Všem Vám přeji krásné prožití svátků vánočních a v novém roce hlavně hodně zdraví, klidu a rodinné 

pohody.  

      Petra Vodová  

          


