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Vážení spoluobčané.
Opět jsme o rok starší, blíží se konec kalendářního roku a s tím i milá povinnost pro mě a
paní místostarostku vydat a těsně před Štědrým dnem doručit vám všem již deváté vydání
BENEDIKTINA. Náš zpravodaj je úžasný právě v tom, že je nás všech. Na úvod chci poděkovat všem
autorům článků, díky nim se i v letošním roce můžeme začíst do zajímavých textů, které se týkají
našich nejbližších a našeho domova, tedy Benetic a Věstoňovic.
V každém vydání, do kterého jsem měl čest psát jako starosta, se snažím shrnout a
všechny seznámit s těmi nejdůležitějšími událostmi, které jsme z hlediska obce prožili a investicemi,
které jsme realizovali. I v letošním roce chci tuto tradici dodržet a krátce podat zprávu všem o tom,
co jsme stihli a co nás čeká v příštím roce. Hlavní investicí obce v letošním roce byla druhá etapa
opravy povrchu místní komunikace ve středu obce, konkrétně byly osázeny obrubníky a natažen
nový asfaltový povrch v okolí čekárny. Souběžně s opravou asfaltového povrchu proběhlo také
rozšíření uličky vedoucí k místní části Benetic, tedy na „Prahu“. Celkové náklady se zastavily na
částce 475 000,-Kč a dodavatelskou firmou byla vybrána na základě nejvýhodnější nabídky firma
Sofi-stav s.r.o. Na tuto akci jsme čerpali dotaci POV (Program pro obnovu venkova), který financuje
kraj Vysočina. Opravou komunikace kolem čekárny jsme, alespoň dle mého názoru, dosáhli
krásného a upraveného středu obce, od kterého se lze odrazit a pokračovat dál. Co se týká
zmíněného rozšíření uličky na „Prahu“, musím říct, že se jedná o problém, který jsme řešili celé
dlouhé čtyři roky. Problém provést vlastní realizaci rozšíření, byl tím nejmenším. Bohužel tomu
předcházely dlouhé a poměrně složité jednání, které realizaci samotného rozšíření neuvěřitelně
komplikovaly a prodlužovaly. Ulička byla rozšířena o celý metr a vzniklo tak dost místa
k pohodlnému průjezdu osobních vozidel. Na podzim jsme udělali za touto akcí tečku v podobě
nového oplocení, které vyrobil a namontoval pan Karel Krejčí. Po dokončení těchto dvou akcí jsem
byl často dotazován, z jakého důvodu nebyl natažen také nový asfaltový povrch. Odpověď je
naprosto jednoduchá – pozemky, které tvoří uličku, nejsou bohužel ve vlastnictví obce a myslím, že
každý pochopí, že obec nemůže opravovat cizí majetek. Samozřejmě jsme projevili zájem a velkou
snahu pozemky od soukromého vlastníka odkoupit, ale jednání, která v letošním roce proběhla,
nebyla úspěšná. Věc je bohužel velmi komplikovaná a nezbývá než doufat, že zástupci obce
naleznou se soukromým vlastníkem v budoucnu společnou řeč. Jako další investici jsme zvolili
výměnu stávajících vstupních dveří v budově ZŠ za nové. Namontovány byly nové, kvalitní, plastové
dveře zelené barvy, které perfektně vzhledově sedí k barvě oken a budova tak má ucelenější vzhled.
Výměnou dveří jsme také samozřejmě dosáhli menšího úniku tepla a lepší bezpečnosti. V létě jsme
také uvažovali o opravě, respektive zbudování nového oplocení travnatého hřiště v Beneticích. Na
zasedání ZO jsme se dohodli, že hřiště je natolik využívané, že by se již velmi poškozené oplocení
zasloužilo opravit. Na tuto akci jsme požádali o dotaci z grantu kraje Vysočina „Sportoviště“ a
dohodli se, že opravu budeme realizovat v případě, že tuto finanční dotaci získáme. Bohužel jsme po
vyhodnocení všech žádostí úředníky kraje skončili první pod čarou, a proto se tato oprava v letošním
roce neprovedla. Nicméně jsme ještě v přípravné části nařezali z vlastních zdrojů získané dřevo na
fošny, které je možno na opravu použít. Je otázka, zda se oprava bude konat v roce příštím, nebo

zda se na ní dostane později, ale myslím, že bychom novému oplocení měli věnovat pozornost. Na
podzim jsme díky veliteli JSDH, Janu Vostalovi, získali do vlastnictví obce bezúplatným převodem
vozidlo VW Transporter, které bude využívat JSDH. Jak z poslední věty vyplývá, obec získala toto
vozidlo zcela zdarma a jsem přesvědčen, že bude v budoucnu sloužit prostřednictvím JSDH nám
všem. Na podzim, konkrétně v září, jsme jako obec byli také bohužel nuceni řešit provoz obchodu
v Beneticích. Jak všichni víme, paní Houzarová byla nucena ukončit provozování obchodu
k poslednímu září. Věci měly rychlý průběh. Členové zastupitelstva obce se dohodli nejprve
nabídnout provozování obchodu občanům z Benetic, Věstoňovic a Horních Vilémovic. Když na tuto
nabídku nikdo nezareagoval, bylo zapotřebí nabídnout provozování ostatním. O provozování
obchodu projevila vážný zájem paní Tringlová, se kterou obec rychle našla společnou řeč, a byly
domluveny všechny podmínky. Jsem moc rád, že jsme provoz obchodu v Beneticích udrželi. Osobně
si nedokážu představit, že bychom místo naší „Jednoty“ měly prázdnotou zející budovu. Je to služba
v obci, kterou využívá velké množství občanů a cílem i v budoucnu je tuto službu zachovat.
Rok 2014 byl také rokem volebním. Ve všech městech a obcích se konaly komunální volby.
Po velmi napjatých chvílích obsahovala kandidátní listina nakonec 13 kandidátů. Ochota být aktivní
na úrovni obecního zastupitelstva, tedy spíš neochota, pro mě byla velkým zklamáním. Musím
poděkovat všem třinácti kandidátům, kteří projevili vůli podílet se na řízení obce. Zvoleno bylo již
tradičně 7 členů obecního zastupitelstva. Dne 6.11.2014 proběhlo ustavující zasedání, kde jsem byl
zvolen pro volební období 2014-2018 starostou obce a místostarostou paní Petra Vodová. Děkuji za
důvěru získanou od voličů a především za důvěru, kterou mi projevilo zastupitelstvo.
Samozřejmě je zapotřebí dívat se především dopředu, a tak bych krátce chtěl nastínit, co
by se z hlediska obce mohlo dít v roce 2015. Nejedná se o žádné sliby, jedná se pouze o
zastupitelstvem zamýšlené investice. Dotaci POV, která pravděpodobně bude ve výši 100 000,-Kč,
bychom v příštím roce měli využít na kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení v Beneticích. To
současné je již v havarijním stavu, a proto využijeme příležitosti a snížíme tak náklady obce na
opravu osvětlení. Namontovány by měly být nejmodernější LED lampy, které jsou úspornější, mají
lepší svítivost a také životnost. Další větší akcí by mělo být prodloužení vodovodního řádu pro nově
vznikající stavební parcely. Tuto investici je třeba nejdříve administrativně vyřešit a poté by měla
proběhnout samotná realizace. Dále bychom chtěli vytvořit zcela nové tzv. hnízdo na kontejnery na
tříděný odpad v Beneticích a rozšíření toho stávajícího ve Věstoňovicích. Především v Beneticích je
problém umístění kontejnerů velmi aktuální, zastupitelstvo proto chtělo najít jiné, vhodnější místo,
které by bylo v dosahu všech občanů, ale používáním by nedocházelo k poškozování obecní budovy
a nebylo přímo uprostřed nově opravené návsi. Takové místo se podařilo najít, a tak by se mělo
v průběhu příštího roku vytvořit hnízdo nové. Dále bychom chtěli řešit další drobnější problémy jako
je úprava okolí budovy OÚ a oprava, nebo zbudování nového místa na ukládání odpadu
vyprodukovaného provozem hřbitova. Tyto věci jsou ale stále v řešení a realizace bude poměrně
složitá. Jsem rád, že nové ZO na svém prvním zasedání vyjádřilo podporu škole a názor na
provozování základní školy se tak neliší s názorem bývalého ZO. Počet žáků v současné době mírně
roste a také výhled na delší období je velmi pozitivní. Co můžeme dát našim dětem víc, než vzdělání

v krásném, čistém prostředí Benetic? Jak jsem již ve shrnutí letošního roku nastínil, především je
zapotřebí řešit situaci, která se týká pozemků. Především se jedná o parcely, které tvoří uličku na
„Prahu“ a samotné místní komunikace „Na Praze“. Myslím, že každý musí pochopit, že pokud tyto
parcely nebudou ve vlastnictví obce, nelze do nich jakýmkoli způsobem investovat. V příštím roce
tedy proběhnou jednání se soukromými vlastníky a patřičnými úřady tak, abychom vyřešili tento
obrovský problém.

ujít. V březnu jsme uskutečnili naučně poznávací zájezd do skláren v Josefově Dole u Světlé nad
Sázavou s návštěvou pivovaru Bernard v Humpolci. Ve sklárnách jsme zhlédli výrobu skla od jeho
počátku až po broušení a jemné opracování. Dobrovolníci si mohli vyzkoušet i foukání skla a zhotovit
nějaký výrobek, ale ve většině případů zcela nepoužitelný. Poté jsme se odebrali do pivovaru
Bernard, kde naopak většina výrobků byla zcela použitelná a po vyčerpávajícím výkladu o doslova
„ Zmrtvých vstání“ pivovaru v Humpolci, jsme měli možnost ochutnat místní pivo dosytosti.

Nové zastupitelstvo obce je na samém začátku volebního období, ale už ze zkušeností
z minulých let vím, že se nelze zavděčit všem občanům. V obci nás žije přibližně 190, to znamená
190 názorů, a proto prosím toho, kdo by nesouhlasil s postupem zastupitelstva, nebo měl na věci
jiný názor, aby kontaktoval přímo mě, a věc jsme spolu mohli v klidu a s rozvahou řešit. Úřední
hodiny jsou stále stejné, tedy každý pátek od 17:00hod do 18:00hod. V případě jakéhokoli
problému, nebo sdělení názoru za mnou přijďte, budu za to rád. Použiji slova pana Jana Bukovského
z let minulých: „Dělat zastupitele v Beneticích není zas tak lukrativní práce, jako dělat zastupitele
v Třebíči, nebo Praze.“ Všech 7 členů zastupitelstva, včetně mě, pracuje pro obec výhradně ve svém
volném čase a s nejlepším úmyslem a vědomím. Samozřejmě za určitou odměnu, která není žádným
tajemstvím (odměny jsou přesně stanoveny v usnesení ustavujícího zasedání ZO). Nicméně úsilí a
obětavost ZO a další hrstky občanů peníze ani zdaleka nevyváží. Je důležité uvědomit si, že lidí, kteří
mají zájem podílet se na rozvoji obce, ubývá a je zapotřebí si jich vážit.

Na svátek sv. Marka, což je každoročně pouťový čas, proběhla tzv. „Hospodská grilovačka“, na které
hrála dnes již známá kapela VOKKNO ( známá hlavně na Beneticku), a dle účasti si myslím, že akce
splnila očekávání.

Já osobně doufám, že se nám bude v tomto volebním období dobře dařit rozhodovat o
investicích a že budeme schopni správně vnímat potřeby obce a občanů. Sám za sebe mohu říct, že
proto, stejně jako v uplynulém volebním období, udělám maximum. Krátce chci poděkovat všem,
kteří jsou aktivní, všem kteří se zasluhují o to, aby nám zkrátka v Beneticích bylo dobře. Bez hrstky
těchto lidí by obec nebyla schopna fungovat a všichni mají můj obrovský obdiv a poděkování.
Na úplný závěr vám chci všem popřát krásné prožití vánočních svátků a do roku 2015
především hodně zdraví. Obci Benetice a jejím občanům přeji, abychom celý rok 2015 společně
prožili v klidné, rodinné atmosféře.

Karel Houzar, starosta obce

Zpráva o činnosti SDH za rok 2014
Bratři a sestry, milí spoluobčané. Rok s rokem se sešel a nastal čas vánoc, doba kdy se člověk ohlíží
za uplynulým rokem a vzpomíná na to, co udělal a co zůstalo jen v jeho přáních.
Dovolte mi malou rekapitulaci toho co se více či méně povedlo uskutečnit.
Sezónu kulturních akcí jsme zahájili plesem, který ač slabší účastí než v roce loňském, se velmi
vydařil a kapela EVIS si příležitost zahrát v Beneticích i v roce 2015 a to 31. ledna rozhodně nenechá

No a po spálení čarodějnic, jsme se vrhli do nové hasičské sezóny Žďárské ligy.
Po sezóně 2013 nezůstal v závodní sestavě kámen na kameni, vrátil se Roman Valík na rozdělovač a
na levý proud jsme „angažovali“ Martina Dvořáka z Oponěšic. Nezačali jsme však nejlépe, hned na
prvních závodech ve Vel. Meziříčí kde jsme nedokončili svůj pož.útok, ale už na třetí soutěži
v Krokočíně jsme druhým místem vylepšili svoji bodovou bilanci. Situace vypadala dobře a tým měl
vzestupnou tendenci, ale asi v půlce sezóny se Martin zranil a Karel Slavík na proudu osiřel. Trn
z paty nám vytrhl Lukáš Hons a Radek Čech, kteří když bylo třeba, tak zaskočili na svých starých
postech.
Podařilo se nám vyhrát jeden závod a to ve Lhotkách a celkově obhájit 6.místo ve Žďárské lize.
Kromě Žďárské ligy jsme se zúčastnili samozřejmě i okrsku v Čechtíně, kde jsme v soutěži konané
na 2B obsadili 2.místo.
Navštívili jsme tradičně soutěž v Kožichovicích, kde se nám obvykle daří a soutěž jsme na těžké a
podmáčené trati vyhráli.
Poslední soutěží byl memoriál VŘSR, což je recesní soutěž konaná v Širokém Dole u Poličky. Této
soutěže se účastní cca 200 družstev a to včetně družstev ze Slovenska. Měli jsme 2 želízka v ohni a to
v kategorii Muži a Muži nad 35 let. Myslím, že se nám podařilo navázat na rok 2012, kdy jsme tuto
soutěž vyhráli a muži nad 35 let obsadili 3 místo. Družstvo mužů letos obsadilo 7. místo a muži nad
35 získali bronz. Chtěl bych vyzvednout zejména Benetického rodáka Milana Valíka, který s námi
vystoupal na pomyslné stupně vítězů, za což sklidil nejenom náš obdiv, ale i obdiv našich bratrů ze
Slovenska.
Na závěr výčtu našich hasičských úspěchů jsem si schoval ten, který mi udělal největší radost, a to je
naše mladé družstvo. Kluci se do toho pustili opravdu s vervou a za sebou mají i první start na
závodech v Kožichovicích. Tam sice zjistili, že cesta na vrchol je trnitá, ale já věřím, že se nevzdají a
společně budeme hájit čest Benetic na hasičských tratích.

Tolik asi o hasičském sportu a činnosti SDH. Na závěr roku 25.12.2014 ještě chystáme tradiční
zábavu se skupinou EXTÁZE, na kterou jste všichni srdečně zváni.
Nemůžu nevzpomenout na dvě smutné události, které nás na závěr roku potkaly, a to úmrtí našich
dvou členů, Zdeňka Valíka a Karla Školaře, věnujte jim prosím tichou vzpomínku.
Všem bych Vám chtěl popřát do nového roku hodně zdraví a úspěchů ve vašem osobním životě,
členům poděkovat za odvedenou práci a všem ostatním připomenout, že hasiči jsou tady pro Vás a
když je třeba tak pomůžou!
Krásné prožití svátků příchodu Pána přeje starosta SDH
Vlastimil Vostal

Kronika obce - IX díl
Roku 1922 odešel Eduard Gryc, farář, na nové své působiště do Troubska a 1. srpna 1922
nastoupil svůj úřad jako farář v Beneticích Antonín Krpoun, kooperátor do té doby v Třešti. Brzo po
začátku školního roku 1922 – 23 odešel správce školy Antonín Skála byv jmenován učitelem na
měšťanské škole v Třebíči; správce školy zatímním se stal Bohuš Sovák, který však po smrti řídícího
učitele ve Svatoslavi po Vánocích roku 1923 odešel do Svatoslavi a učitelkou v Beneticích
ustanovena Olga Lacetková.
Roku 1923 byly konány nové volby do obcí při nichž dostala do obecního zastupitelstva strana
republikánská všechny své kandidáty, ježto žádosti lidové strany o volbu dle poměrného zastoupení
byla pro nedostatečný podpis voličů zamítnuta. Starostou zvolen Ladislav Vlach, radním pro
Věstoňovice Jakub Novotný. Starosta Ladislav Vlach však po 2 létech z důvodů hospodářských a
zdravotních rezignoval a úřad starosty převzal Julius Vostal, který zůstal starostou až do nové volby.
Počátkem školního roku 1923 – 24 stal se správcem školy Antonín Polák.

Rok 2014 z pohledu JSDH
Blíží se konec roku a tím i vydání obecního zpravodaje. Když sedím nad těmito řádky, přijde mi, že
ten letošní rok utekl nějak rychle. Je to, jako kdybych psal loňský článek včera.
A teď krátce k dění u jednotky benetických hasičů. Jednotka letos poskytla pomoc v sedmi
případech, ať už na žádost zástupců obce, HZS, či samotných občanů. Ze zajímavých akcí bych zmínil
návštěvu mateřské školy Čtyřlístek v Třebíči. Přibližně stovce dětí jsme během dopoledne předvedli
výstroj a vybavení hasičů, ale také učili děti, jak se chovat při mimořádných událostech. Druhou akcí
je již tradiční Studentský maraton v Biskupicích, kde pomáháme s jeho organizací. Jde o kurz
urgentní medicíny pro studenty lékařských fakult. Během roku se snažíme pravidelně prověřovat
techniku a zdokonalovat v našich znalostech.
Na podzim se nám podařilo získat bezúplatným převodem vozidlo VW Transporter od Policie ČR.
Vozidlo v současnosti upravujeme pro potřeby jednotky. Bude sloužit pro přepravu 7 hasičů, v zadní
části vozidla bude uloženo vybavení pro technické zásahy (čerpadla, elektrocentrála, motorová pila
a další). Střecha vozidla bude osazena nosičem pro žebřík a ruční nářadí. Dle času a finančních
prostředků bychom vozidlo rádi dostali do hasičských barev. Jak už jsem nastínil, příští rok nás čeká
řada úkolů, ať již zmíněné úpravy vozidla, tak dokončení prostor hasičské zbrojnice v budově
obecního úřadu.
Závěrem bych chtěl poděkovat za podporu Obci Benetice, členům jednotky a všem, kteří nám
pomáhají a podporují nás. Přeji Vám pevné zdraví, klidné svátky vánoční a šťastný nový rok!

Jan Vostal, velitel JSDH

V době od 1. – 7 listopadu 1924 byly v kostele v Beneticích pro farnost Benetickou konány sv.
misie redemptoristou z Brna P. Kaňovským.
Roku 1925 konaly se znovu volby do národního shromáždění
Do poslanecké sněmovny volilo 107 voličů; z těch 50 odevzdalo hlasy republikánské straně, 49
straně lidové, 2 agrární konzervativní, 2 malozemědělské, 2 českosocialistické, 1 živnostenské a 1
komunistické. Do senátu volilo 94 voličů, a z těch 43 odevzdali hlasy straně lidové, 41 republikánské,
4 agrární konzervativní 3 českosocialistické, 1 živnostenské, 1 národní práce a 1 komunistické.
Dne 10. května 1926 vykonal J.M. Dr. Josef Kupka, světící biskupbrněnský, generální vizitaci a
uděloval sv. biřmování.
Roku 1927 konány volby do obecního zastupitelstva a zvolen starostou obce Karel Vostal rolník
z Benetic čís. 2, radním ve Věstoňovicích Stanislav Voda, jenž je zároveň předsedou znovuzvolené
místní školní rady.
Brzo po začátku školního roku 1927 – 28 odešel správce školy Antonín Polák do Horních Vilémovic a
byl tam i v Beneticích pověřen správou školy; v Beneticích vyučoval v té době Viktor Pringler.
V roce 1928, 13. června, ve středu – v 10. jubilejním roce trvání republiky čsl. – přijel do Třebíče
pan president republiky Dr. T. G. Masaryk; přijel automobilem ze zámku v Židlochovicích, kdež
nějakou dobu se zdržoval. V Třebíči byl slavnostně uvítán všemi starosty okresu, všemi dětmi škol
okresu a velmi četným obecenstvem z celého širého okolí. Také Benetice se četně uvítání zúčastnily.
President projel Třebíčí, na náměstí na slavnostně připravené tribuně byl pozdraven, prohlédl si
památný kostel a odejel srdečně pozdravován směrem ke Starči. Byl to opravdu vjezd královský.

Výstavy soudobé kultury v Č.S.R. v Brně v roku 1928 konané se zúčastnilo dosti občanů
z Benetic; školní dítky byly společně se školou z Horních Vilémovic.
První volby do obecního a zemského zastupitelstva, kteréž při úpravě samosprávy, byly vykonány
2. prosince 1928.
Rok 1928 – byl rokem suchým
Opis z obecní kroniky
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dodavatelských smlouvách. Těžby, ze kterých naštěstí nevzniknou holiny k zaklesnění, budou
provedeny na přelomu roku a v měsíci lednu. Největší škody napáchaly zlomy na oplocenkách, které
budou přednostně uvolněny a opraveny.
Nakonec bych chtěl poděkovat za důvěru od Vás občanů, kterou jste mi dali a věřte, že ji, hlavně
co se týče lesů, nezklamu.
Všem přeji spokojené a klidné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra a hodně zdraví v roce
2015.

Vážení spoluobčané,
Rok s rokem se sešel a je zde opět doba pro hodnocení uplynulého roku, jak se hospodařilo
v lesích obce Benetice.
V lesním hospodářství naší obce jsme se opět zaměřili na hlavní činnost, a to na ochranu lesa,
obnovu lesa, ochranu kultur a výchovu porostů. V ochraně proti škůdcům to byla prevence v boji
s kůrovcem.
Včasné
položení
lapáků,
vhodné
umístění
lapačů
a
lapáků
a následné pravidelné kontroly vývoje a odchytu kůrovce mohu hodnotit velmi dobře. Oproti jiným
rokům pouze 14 ks napadených stromů v Pasece. Musím ale konstatovat, že velice letos pomohla
všemocná čarodějka – příroda. Svým chladem a vlhkem zamezila silnému rojení kůrovce, což
opravdu hodně přispělo k dobrému výsledku v ochraně lesa proti kůrovcům a ostatním škůdcům
lesa.
V obnově jsme provedli dozalesnění holiny po odkladu pro přirozenou obnovu, které naopak
příroda nebyla kladně nakloněna. Tímto jsme zcela splnili obnovní povinnosti nám dané LHP obce
Benetice. Spokojeně mohu říci, že jsme provedli poslední výkon ochrany kultur v odrůstajících
holosečích
a
to
výřezem
škodících
a
nevhodných
dřevin.
Tímto považuji kultury za řádně zajištěné a teď budeme jen čekat, až nám paseky dorostou
do prořezávek, kde již budou, aspoň doufám, ke sklizni i hřiby. Nyní se v ochraně kultur věnujeme
jen zalesněným holinám po předání od LČR, především melioračním a zpevňujícím dřevinám.
Ve výchově jsme provedli probírku do 40-ti let pouze v jednom porostu. Zbývající úkoly budou
provedeny v roce 2015 a 2016. V předpokládané prořezávce pro kurz JMP bude zřejmě již
provedena výchovná těžba se sortimentací pro dodávky dříví.
V ekonomice jsme na tom stále vyrovnaně i bez úmyslných těžeb.
Příjmy
148 445,- Kč
Výdaje
100 529,- Kč
---------------------------------Čistý zisk
47 916,- Kč

Jak každý ví, v prosinci postihla všechny lesy ledovková kalamita, která
se nevyhnula ani našim lesům. Malá část spadla v Krčůvce, v Dolňáku nic,
nejvíce v Pasece. Těžební zpracování je již zajištěno a nyní pracuji na

Víťa Herbrich
Milí rodiče, vážení občané,
rok utekl jako voda a my se opět setkáváme prostřednictvím benetického zpravodaje. Jako vždy
přidám několik vět o škole.
Jak jistě víte, školička se po letech výrazněji rozrostla. Zlomový rok s počtem pouhých 11 žáků je díky
vaší velkorysosti a prozíravosti za námi. Jistě by byla velká škoda před pár lety školu zrušit. Její
znovuotevření by zřejmě již nikdy nenastalo. V tomto roce 1. září přišlo do lavic 6 prvňáčků, počet
žáků se tedy zvýšil na 18 a i v dalších letech bychom měli mít kolem 20 dětí. Vyšší počet žáků je
zásadním přínosem pro výuku. Oproti předchozím rokům můžeme dělit výuku ve více předmětech,
což se pochopitelně odráží v její kvalitě a v širší možnosti uplatňování individuálního přístupu.
Náš vzdělávací program se jmenuje „Rodinná škola“ a prioritou je vytvořit pro děti pohodové
prostředí, ve kterém se cítí dobře. Jen spokojený žák získá pěkný vztah ke škole a tím i ke vzdělání
obecně.
A protože rodinu pohromadě nedrží řetězy, ale spojení jemných nitek, které její členy sbližují, tak i
do naší velké rodiny patříte vy. Rodiče, prarodiče, zástupci obce, vstřícní občané. Vy všichni, kteří
nás potkáte při školní akci, zastavíte se, usmějete, pochválíte děti… Vy nás utvrzujete v tom, že
práce s dětmi je velmi krásná a vzor všem negativním informacím o stavu společnosti, kterými se nás
snaží zahltit komerční zdroje, má smysl ji dělat s láskou a pochopením pro každé dítě, které nám
bylo svěřeno.
Máme před sebou nejkrásnější svátky roku. Přeji Vám, ať je prožijete ve zdraví a klidu s nejbližšími,
ať máte čas nejen na zajištění všeho, co ke svátkům patří, ale také na zastavení se, zamyšlení,
zavzpomínání, poděkování. Budete-li mít zájem, zavítejte si odpočinost například 27.12. v 18,00 hod
na koncert do baziliky sv.Prokopa, kde zazní Česká vánoční mše J. J. Ryby „Hej, mistře.“ Účinkuje
velký pěvecký sbor Musica Animata a smyčcový orchestr Třebíč. Vstupné je dobrovolné.
Těšíme se setkání s Vámi v novém roce!

Za zaměstnance školy Mgr. Miroslava Straková

Rybářský koutek
Naše obec nezahálí, a tudíž nenechala zahálet ani náš rybníček na návsi.
Je to už 2 roky, co se oživila ta naše černá voda v hasičské nádrži nasazením několika druhů ryb.
Během této doby se viditelně našim rybám daří. Bylo uspořádáno několik kontrolních lovů, kde se
zapisovala délka a druh chycené ryby. Od vysazení kapra K2 což je cca +- 20cm se na kontrolních
odchytech objevil největší úlovek a to kapr 59cm. Dalšími druhy, co obývají naši vodu, jsou okoun,
lín, bělice, candát, sumeček americký, slunka aj..
Po předchozí domluvě se obec rozhodla, že v příštím roce bude možné zakoupit rybářský lístek.
Jelikož vnitřní ustanovení a pokyny k lovu jsou ještě v jednání, podmínky a datum možnosti
zakoupení lístku se objeví na obecních stránkách nebo na jiné úřední listině později, ale včas.
Ted už se ale dá říct, že doba lovu bude omezena na letní měsíce, a možnost ponechat si ulovenou
rybu bude omezena pouze na kapra v určité velikostní toleranci a počtu. Ostatní druhy se budou
vracet zpět vodě. To je potažmo vše, o čem by se v tuto chvíli dalo informovat. Poděkování v této
kapitole patří především našemu panu starostovi za to, jak se o naše ryby stará. Dále patří velké
DÍKY za poskytnutí další kapří násady, kterou poskytl Karel Voda mladší.
DĚKUJEME.
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6. hokejová sezóna týmu HC Benetice

FOTOGRAFIE ZACHYCUJÍCÍ PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V ZŠ BENETICE

Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím v tomto předvánočním čase. Každý z nás prožíváme svůj život v nejrůznějších
každodenních radostech a starostech. A život pomalu ale jistě plyne všem stejně. Je samozřejmě
normální, že občas vzpomínáme na to, co bylo, anebo naopak plánujeme, co a jak udělat. Problém
však je v tom, že někdy až příliš žijeme minulostí nebo budoucností a zapomínáme na přítomnost. A
přitom to jediné, co máme, je přítomný okamžik našeho života. Nevlastníme minulost, ta už byla, ani
nám nepatří budoucnost, protože nemůžeme na sto procent říct, že všechno bude tak, jak si
představujeme. Život se totiž odehrává právě „teď“ - a ne „až“. Pouze v přítomném okamžiku je
plnost a krása života. Jedině přítomný okamžik mohu ovlivnit, v něm se mohu svobodně rozhodnout
pro dobro, pro Boha - nebo proti Němu. Nezapomínejme na to, využívejme čas, dokud ho máme.
Advent a Vánoce nám mají připomenout, že Ježíš – Bůh se narodil do světa, aby vstoupil do každého
přítomného okamžiku našeho života, a tak mu dává plnost i smysl. Bůh se narodil, protože nás má
rád. A právě teď čeká, jak na Jeho lásku odpovíme. Záleží jen na nás.
Přeji vám krásné Vánoce a plnost Božího požehnání do Nového roku.

Václav Knotek, farář

Blíží se konec roku a tak je načase poohlédnout se za hokejovou sezónou 2014. Od ledna do března
čekaly naše hokejisty zápasy v play off skupiny B, které rozhodovaly o čtyřech nových postupujících
do extraligy a zároveň o čtyřech sestupujících do 1. ligy Městské hokejové ligy ve Velkém Meziříčí.
Přes veškeré úsilí, bojovnost a zarputilost skončili naši hokejisté ve skupině B na 5. místě, tudíž
prvním sestupovém a tak se pro nadcházející sezónu museli rozloučit s extraligovou účastí. To ale
beneckým lvům nesebralo vítr z plachet a do nové sezony nastoupili s velkým odhodláním a
motivací bojovat o návrat mezi nejlepší.
V rámci přípravy na sezónu 2014/2015 se hráči sešli na 3. ročníku turnaje o „Pohár Šenku
v podhradí“. Tohoto turnaje se zúčastnilo deset týmů, rozdělených do dvou skupin. Naši hokejisté se
umístili ve skupině B na pěkném čtvrtém místě. Tento turnaj slouží především ke zlepšení sehranosti
týmu po letní přestávce a podpoření týmové atmosféry.
V říjnu odstartovala nová sezóna Městské ligy VM a naši hokejisté se utkali s dvanácti prvoligovými
týmy. Z těchto soubojů si odvezli 18 bodů, tedy 9 výher a pouze 3 prohry. Díky stabilním výkonům se
tak benetičtí lvi po základní části umístili na krásném 3. místě a mohou se tak opět těšit na play off
ve skupině B, kde se s dalšími osmi týmy poperou o čtyři vzácná místa v extralize. Do nového roku
tedy přejme rychlé brusle, pevnou hokejku, ať se každý zápas obejde bez zranění a ať má náš
gólman co nejméně práce .

Hanka Lysáková

v květnu měl našlapaných 3000 km. Povídal s nadšením a já se zájmem poslouchal. Přiznám se ale,
nemám podobné ambice.

Nohejbalový turnaj
Tento rok jsme poslední prázdninový víkend uspořádali 14. ročník nohejbalového turnaje „O pohár
Obce Benetice“. Zúčastnilo se 6 vyrovnaných týmů. Turnaj byl maximálně vyrovnaný a ambice na
„bednu“ si mohla dělat všechna mužstva!
Nakonec třetí skončil tým ve složení bratří Houzarových Marka a Karla, spolu se Zdeňkem
Doležalem z H.Vilémovic. Druzí skončili Libor Novotný, Radek Novotný (z Třebíče) společně s Honzou
Šoukalem. Pohár letos získali Petr Mikuláš, Milan Cejpek a Zdeněk Doležal z Hodova.
Za pořadatele i všechny účastníky bych chtěl tímto poděkovat za příspěvek a podporu Obcím
Benetic a Horních Vilémovic.

»RN«
Knihovnické okénko
Chtěly bychom Vás všechny, malé i velké, čtenáře i nečtenáře jako vždy na konci kalendářního
roku pozdravit z naší benetické knihovny. A zároveň Vás do ní také pozvat.
Co v knihovně najdete?
Kromě knih z obecního knihovního fondu také knihy z tzv. fondu výměnného z Městské knihovny
v Třebíči. Dále časopisy - 21. století, Naše krásná zahrada, Test pro spotřebitele a některé další i když
staršího vydání.
Pro mladší příznivce knih a čtení v nich máme pak jednu výzvu. Chcete-li se podělit o zážitky ze
čtení, stačí napsat pár řádků nebo nakreslit obrázek a donést ho do knihovny - vystavíme každé toto
dílko na naší nástěnce.
Do nového roku 2015 hodně sil a zdraví přejí Vaše knihovnice.
Lucie a Olga

Kolo, to je famózní věc
A jsme zase o rok starší. Asi každého napadá otázka ve smyslu – jaký byl rok 2014? Co přinesl a co
odnesl? Jasně, pro každého jiný. Každý máme své zájmy, povinnosti, své koníčky. Každý z nás prostě
ujíždí na něčem jiném. Já letos, mnohem více než jiné roky, častěji sedal na svého horáka a vyrážel
do kopců Vysočiny. Za celý rok mám našlapáno bezmála 2500 km. Ovšem z pohledu bikerů, nic moc.
Vždy, když na cestě potkám nějakého bikera, dáme se do řeči a on vypráví, kde všude jezdil, upřímně
ho obdivuji. Jezdí se hodně do ciziny, Rakousko, Itálie, Francie. Na jaře jsem na cyklostezce kolem o
řeky Jihlavy dojel cyklistu, byl o pár roků starší než já. Říkal, že už je v důchodu a má tak dost času.
Vyprávěl mi o tom, jak loni v létě, ještě s několika kamarády týden jezdili někde v Himalájích. Už

Už pravidelně, dá se říct, vyrážím každý rok do Beskyd. Kopřivničtí bikenadšenci tam pořádají
úžasnou věc, Kopřivnický Drtič, se to jmenuje. Jen mimochodem ten příští se jede 20. června 2015 
Drtič má nezávodní, poloorientační, hobby charakter. Délka bývá mezi
120 až 130 km. Trasa se mění. Účastníci dostanou při prezentaci mapu
a podle ní jedou, tak dlouho, dokud síly stačí. Kdykoliv se ale mohou z
trasy odklonit a vrátit se. V mapě je vyznačeno hned několik
zkracovaček. Cestou bikeři sbírají kontroly, v horských chatách si sami
dávají do mapy razítka. V cíli se pak každému účastníku sečtou
kontroly a zapíší s časem dojezdu. Nehraje se na to, kdo jak dojel. Není
žádná cena za první místo. Každý účastník si domů odveze krásnou
pamětní medaili. Ta letošní pátá, je pro mě obzvlášť cenná. Se
synem Petrem jsme poprvé dali celou trasu, 123 km převážně po
horských stezkách. Při Drtiči bikeři více sledují cestu, kudy se jede a po
jaké značce. V hospůdkách si mohou dopřát občerstvení. To na Drtiči
vytváří pohodovou atmosféru. Nevidíte bezhlavě se řítící dav
závodníků, kteří ani nevědí, kudy jedou. Pokud počasí přeje, je vyjížďka
obohacená o spoustu krásných výhledů. Beskydy jsou nádherné hory.
Ale přesto, nejraději jezdím tady u nás, na Vysočině. Pro milovníky horských kol je tu vše co
máme rádi. Dechberoucí kopce s úžasnými výhledy, adrenalinové sjezdy, kouzelné lesní pěšiny a
zákoutí, bláto, prach, cesty plné kořenů a kamenů. Že ne? Zkuste si vyšlápnout na Dědkovskou horu.
Je to tady za rohem. Je jedno, jestli po zelené, či po žluté značce. Na kole to každý nedá. No, já taky
ne  Nejraději směruju kolo na sever. Na Ždársku jsou kopečky výživnější, terén členitější. Je tam víc
k vidění, přijde mi. Olšiakovy sochy, rozhledny. U Nového města byl letos otevřený povedený
bikeareál s šesti tratěmi různých obtížností. Dvě z nich jsem nejel. Jedna je určená malým dětem a ta
druhá hendikepovaným. Čtyři zbývající se pak po různu vinou a kříží lesem nad skiareálem. Až na dva
úseky plné kamení (dají se objet) jsou krásně jezdivé. Plné zatáček a terénních vln. Biker si tam
prostě užije. Našlapete asi 37 km, než je objedete všechny. Každá z nich začíná i končí u Ski hotelu,
kde je možnost občerstvit se.
Loni jsem si chtěl zkusit, kolik km zvládnu ujet za jeden den na horákovi. Výjezd v 8 hod ráno,
návrat po 9. večer. Směr, Žďárské vrchy, Vlachovice, Dalečín, okolo Vírské přehrady a přes Tišnov
domů – 183 km. Docela dobrý ale laťky se mají zvedat, že jo. A tak v neděli 6. července byl výšlap už
v 5 hodin ráno směr Pelhřimov a dál na Sedlickou přehradu, Želiv, Červenou Řečici a zpět na
Pelhřimov. Potud převážně po turistických a cyklo stezkách, terénem. Jenže, byl jsem pomalý a
návrat po podobných cestách by byl nejspíš v pondělí k obědu. A tak z Pelhřimova do Telče na
zmrzlinu a domů, to už bylo pouze po rychlejším asfaltě. V 9 hod večer jsem brzdil u vrat domova,
s konečnými 221 km. Zcela zničený ale spokojený. Další podobný limit už myslím, ale hledat nebudu.
Není to o množství kilometrů. Je to o pohodě, kochání se přírodou, o nezávislosti, soběstačnosti.

Nezáleží, kudy a jak rychle. Horské kolo umožňuje průjezd téměř každým terénem. To záleží na
umění a odvaze bikera. Dalo by se psát ještě dlouho. Zase někdy příště  A co na závěr? Lidi kolo, to
je famózní věc  Tak ať vám všem, i v následujícím roce všechno skvěle šlape, jako dobře namazaný
stroj. Přeji všem krásný, pohodový a úspěšný rok 2015.

Jiří Vlach
Vážení přátelé
Na podzim roku 1996 jsem se rozhodla, že budu následovnicí paní Vlachové a převezmu
provoz obchodu v Beneticích. V začátcích jsem si nedělala velké naděje, že bych mohla obchod
provozovat dlouhou dobu a řekla jsem si, že vydržím alespoň dva roky, než půjde můj syn do
základní školy v Třebíči. Opak byl pravdou a já jsem provozovala obchod celých 18 roků. Víte, brala
jsem to spíše jako službu obci a především jsem chtěla dát lidem možnost nakoupit si potraviny a
jiné zboží doma. Jak všichni víte, na konci září letošního roku jsem byla nucena ukončit provoz
obchodu. Chtěla bych je krátce, ale o to upřímněji poděkovat všem, kteří mě celých 18 let
podporovali. Vždy to nebylo samozřejmě lehké, ale vůle udržet obchod byla cítit ze všech okolo, a
proto jsem vydržela tak dlouho. Když bylo zapotřebí, podpora přišla také ze strany obce a toho si
nesmírně vážím. Obchod jsem musela ukončit během velmi krátké doby a musím přiznat, že jsem
měla obavy, zda budu schopna za takto krátký čas prodat větší část zboží. Opět přišla velká podpora
a pochopení od všech a zboží z regálů mizelo rychleji, než jsem doufala. Samozřejmě bych chtěla
popřát mým následovníkům, aby měli alespoň takovou podporu vás všech, jako jsem měla já a
obchod v Beneticích fungoval co nejdéle. Závěrem přeji všem krásné prožití Vánočních svátků a
mnoho pohody, zdraví a štěstí v roce 2015.
Nezbývá než dodat VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, DĚKUJI
Anna Houzarová

KULTURNÍ VOKKNO
Vážení spoluobčané, jak již jistě víte, v naší obci vzniklo už druhé kulturní těleso, které se snaží
osvědčenými způsoby zabřeznout do kulturního dění v naší uspěchané době. Vážíme si Vaší účasti
na našich vystoupeních. Tímto bychom Vám chtěli popřát do nového roku 2015 hlavně hodně
zdraví, spokojenosti a radosti. Současně si Vás dovolujeme pozvat na oslavu 35. výročí otevření
jediného kulturního zařízení U Rybníčka. Akce proběhne 17.1.2015 ve zmíněném pohostinství.

DĚKUJEME, skupina VOKKNO
„Starostovskej svařák“
Již se stalo milou tradicí, že se krátce po odbití Silvestrovské půlnoci sejdeme na návsích
v Beneticích i Věstoňovicích. V letošním roce tomu nebude jinak, a proto vás všechny zveme na
tradiční setkání s přáteli doplněné o teplý svařáček a ohňostroj.

Karel Houzar a Petra Vodová

Údaje za rok 2014: k 20.12.2014 má obec Benetice 191 obyvatel.
Významné výročí v roce 2014:
Nejstarší občankou je paní Františka Krejčová, Benetice 27, která oslavila 93 let.
Srdečně gratulujeme.
Doležalová Marie
Nováčková Jana
Cejpek Josef
Rozkydálková Jiřina
Novotná Božena
Večeřová Anna
Bukovský Jan
Voda Karel
Petzová Libuše
Vaňková Božena
Školař Karel
Veškrnová Františka

60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
90 let

Benetice 37
Benetice 34
Benetice 36
Benetice 28
Věstoňovice 1
Benetice 41
Benetice 9
Věstoňovice 3
Benetice 42
Benetice 11
Benetice 23
Věstoňovice 4

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Pan Školař a paní Veškrnová v tomto roce oslavili významné výročí, ale bohužel už nejsou
mezi námi, věnujme jim, prosím, tichou vzpomínku.
________________________________________________________
Noví občánci:
Johana Petrášová
Benetice 32
17.6.2014
Antonie Houzarová
Benetice 40
16.7.2014
Štěpán Houzar
Benetice 40
16.7.2014
Vilém Vostal
Benetice 38
31.8.2014
Jakub Houzar
Věstoňovice 8
22.11.2014
Přejeme hodně zdraví, štěstí a láskyplnou péči rodičů.
________________________________________________________
Opustili nás:
Františka Veškrnová
Zdeněk Valík
Karel Školař

Věstoňovice 4
Benetice 18
Benetice 23

Věnujme tichou vzpomínku…..

__________________________________________________

