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Vážení sousedé, přátelé.
Letos mám tu čest být s paní místostarostkou, Petrou Vodovou, u toho, když vydáváme
jubilejní X. vydání Benediktina. Je to obrovský kus cesty, jaký už náš zpravodaj urazil a doufáme, že si
drží své příznivce, a že se na něj, stejně jako já, těšíte. Jak později uvádí pan Vlach, tak i já a mnoho
dalších ví, že otcem myšlenky vytvořit první vydání je právě on. Jen díky němu se dnes „můžeme být
do prsou“ a říkat, že málokterá obec naší velikosti vydává obdobné zpravodaje. Rozhodně mu patří
obdiv nás všech.
Abych naplnil očekávání většiny z vás, tak se v několika větách pokusím shrnout události a
realizované akce, kterými jsme se i letos snažili udělat pro obec, co bylo v našich silách. Začnu
takovou mini zprávou o tom, v jaké fázi je získávání pro obec stěžejních pozemkových parcel. V
současné době máme podepsanou smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
o bezúplatném převodu parcel č. 51/11, 51/12 a 51/30 v k.ú. Benetice. Zde již čekáme pouze na to,
až katastrální úřad provede zavkladování změn. Jednání o získání těchto parcel začal přibližně před
sedmi roky předchozí starosta, pan Vlach. Takže sami můžete posoudit, jak dlouho úředníci naši
žádost zpracovávali. Nicméně se jedná o stěžejní parcely, které tvoří pozemní komunikaci a část
chodníku „Na Praze“ a dále tvoří příjezdovou cestu Na Prahu směrem od Horních Vilémovic. Dále se
nám letos podařilo získat další, menší parcelu, která tvoří příjezd od Horních Vilémovic. Zbývá získat
už jen tři parcely, které jsou soukromé, ale jednání s vlastníky je na více než dobré cestě a smlouvu
bychom měli podepsat v první polovině roku 2016. Bohužel toto neplatí u parcel, které tvoří naši tzv.
uličku. Zde jsou jednání se soukromým vlastníkem stále neúspěšná, takže nelze odhadnout, jak se
situace kolem uličky bude vyvíjet.
Bohužel se nám letos nepodařilo realizovat prodloužení vodovodního řádu, tak jak jsem
psal v loňském vydání zpravodaje. Opět jsme narazili na tzv. „úředního šimla“, kterého jsme ke cvalu
opravdu nepřinutili. Parcela, po které by měl vodovod procházet, byla ve vlastnictví státu a úředníci
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odhadovali vyřízení povolení stavby na „jejich“
pozemku přibližně na jeden rok. Z tohoto důvodu jsme se nakonec rozhodli prodloužení
neuskutečnit. Vzhledem k tomu, že jsme tuto parcelu již téměř získali (jedná se právě o parcelu č.
51/11), doufám, že nám nebude nic bránit tento nedostatek dohnat v příštím roce.
V letošním roce jsme se rozhodli, že dotaci z Programu pro obnovu venkova (POV) ve výši
105 000,-Kč využijeme na kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení v Beneticích. Vyměnili jsme
celkem 32ks světel, dvě rozvodné skříně a nechali jsme nasvítit kostel. Výměnou starých světel,
které byly v havarijním stavu, jsme docílili nižší spotřeby elektřiny a lepšího nasvícení obce. Jistě jste
si všimli, že všechna nová světla svítí celou noc (u starého osvětlení polovina světel přes noc
nesvítila), takže se také zlepšila bezpečnost pohybu občanů po obci v nočních hodinách.
Dále jsme v průběhu léta realizovali některé drobné stavební úpravy. Vybudovali jsme
novou plochu s přístřeškem na kontejnery na tříděný odpad v Beneticích, rozšířili jsme stávající
plochu na kontejnery ve Věstoňovicích, udělali jsme novou plochu na odpad vyprodukovaný
provozem hřbitova, proběhla také úprava prostranství u budovy obecního úřadu a na návsi byla

postavena pergola, která bude sloužit mimo jiné pro pořádání kulturních a jiných akcí. Tyto „malé“
akce jsme realizovali v průběhu léta, a ačkoliv se může zdát, že nebyly náročné, tak tomu tak nebylo
a věnovali jsme tomu hodně času a úsilí.
V letošním roce jsme také zvelebili interiér kulturního domu. Vyměněny byly výplně všech
interiérových dveří (tzv. lítaček). Za staré skleněné výplně byla namontována bezpečnostní lepená
skla, čímž se zvýšila především bezpečnost, ale také vzhled.
V červenci jsme se podíleli na pořádání společenského odpoledne s názvem Benetická
jízda. Se starostou SDH, panem Vlastimilem Vostalem, jsme se dohodli, že zkusíme obnovit tradici
pořádání Her bez hranic Benetic. V několika vystoupeních nám předvedl svoje umění
několikanásobný mistr ČR v trialu Pavel Balaš, pro děti jsme zařídili skákací hrad zdarma a jídla a pití
bylo dostatek. Moc děkuji V. Vostalovi za nápad tuto akci obnovit a ostatním dobrovolníkům za
spolupořádání. Pevně věřím, že se v příštím roce na návsi opět při obdobné příležitosti sejdeme a
prožijeme krásné odpoledne.
V létě a na podzim proběhla kompletní rekonstrukce oplocení travnatého hřiště
v Beneticích. Ve spodní polovině oplocení byly namontovány fošny, které jsme již měli připraveny a
v horní polovině bylo nataženo nové poplastované pletivo. Za brankami bylo pletivo taktéž
vyměněno za nové. Z důvodu zamezení prorůstání trávy do spodních fošen byly na zem položeny a
zafixovány betonové obrubníky. Dle mého názoru jsme opravu provedli kvalitně a poctivě, a myslím,
že oplocení je nejen účelné, ale také lahodící oku.
Další drobnou investicí bylo pořízení tří kontejnerů na odpad vyprodukovaný provozem
hřbitova. Jedná se o klasické plastové kontejnery o objemu 1100l. Vyvážení provádí svozová
společnost Esko-T s.r.o. a společně s úpravou plochy pro umístění těchto kontejnerů jsme konečně
odstranili nevzhledné „smetiště“. Vzhledem k náročnosti terénu jsme měli omezené možnosti, a
proto jsme zvolili tuto variantu.
Dále jsme zakoupili do majetku obce motorové nůžky na živý plot, které slouží pro potřeby
obce, ale jsou také k dispozici pro zapůjčení občanům.
Myslím, že jsme v letošním roce odvedli velký kus poctivé práce a doufám, že budeme
v tomto duchu pokračovat i příští rok. V dalších pár řádcích bych chtěl nastínit, jak by mohl vypadat
z hlediska obce rok 2016. Dotaci POV jsme se rozhodli využít pro kompletní rekonstrukci toalet
v budově ZŠ. Toalety pro dívky a chlapce jsou původní a v kritickém stavu. Opravu bychom museli
realizovat i bez dotace, takže maximálně snížíme náklady obce na opravu. Větší akcí by mělo být již
zmíněné prodloužení vodovodu. Pro uskutečnění tohoto projektu je zapotřebí nejprve vyřídit
patřičná povolení. Při samotné realizaci budeme muset počítat s dočasným omezením provozu Na
Praze, a proto prosím o trpělivost. Předpokládáme, že po omezenou dobu budeme moct jezdit Na
Prahu pouze uličkou. Dále je třeba vybudovat nové dětské hřiště ve Věstoňovicích. Stávající hřiště je
taktéž ve špatném stavu, a proto bychom chtěli vytvořit hezčí prostředí pro naše nejmenší. Dále
bychom po ukončení prodloužení vodovodu chtěli začít administrativní přípravu kompletní
rekonstrukci chodníků a asfaltové komunikace na Praze. Náš cíl je tuto stěžejní akci realizovat v roce
2017. Na jaře příštího roku také budou na travnaté hřiště zabetonována uložení sloupků na volejbal
a nohejbal. Uložení a kompletní vybavení jsme již zakoupili. Nové možnosti hřiště budou moct využít

všichni občané a samozřejmě také Základní škola. Dále bychom chtěli na základě upozornění pana
Bukovského upravit prostranství kolem starého hřbitova. Máme v plánu úpravu provést na naše
náklady po konzultaci s vlastníkem pozemku tak, abychom zde vytvořili důstojnější a bezpečnější
prostředí. Všechny uvedené investice jsou teprve na svém začátku a zaleží na mnoha okolnostech,
zda se nám všechny záměry podaří uskutečnit. Naopak se mohou vyskytnout další nápady a potřeby,
které jsem neuvedl a bude je zapotřebí řešit. Chtěl jsem jen nastínit to, co už v současné době víme,
že bychom chtěli realizovat.
Naše obec je velmi malá a každý krok zastupitelstva je zřejmý a všemi viditelný. Bohužel ne
všechny rozhodnutí se zamlouvají všem občanům, ale za všech sedm členů mohu říct, že děláme vše
proto, abychom vytvořili příjemné podmínky pro život v obci. Zda se nám tento záměr daří, či nikoli
musí každý posoudit sám, ale dle mého názoru určitě ano. Výčet projektů, které se nám v letošním
roce podařilo uskutečnit, je toho důkazem. Všem, kterým obec samotná není lhostejná a všem, kteří
toto v průběhu celého roku svoji aktivitou neustále dokazovali, mnohokrát děkuji.
Závěrem bych chtěl Vám všem popřát krásné prožití vánočních svátků se svými nejbližšími
a do celého roku 2016 Vám přeji především hodně zdraví a rodinné pohody.
Karel Houzar, starosta obce

SDH Benetice
Letošní rok, který se blíží ke konci, mě opět donutil sepsat pár slov o činnosti hasičů v
naší obci.
Začátkem roku jsme zhodnotili předešlý rok na výroční hasičské schůzi, která se konala netradičně až
v lednu. Na 17 ledna byla připravena oslava narozenin našeho tradičního místa pro setkání „U
rybníčka“. Je až neuvěřitelné, že krom pár stavebních úprav se tato místnůstka dožila neuvěřitelných
35 let. Pravda, někdy k nelibosti našich žen, ale svůj význam plní svědomitě
a už tak dlouho! Oslava začala už odpoledne koštem slivovice a pokračovala za doprovodu
místních muzikantů do pozdních hodin. Kdo přišel, určitě se dobře pobavil. Poslední lednový den
patřil hasičskému plesu. Letošní účast byla oproti loňským rokům slabší, ale vše dopadlo jak mělo.
Stává se již tradicí, že pouťovou sobotu zahajujeme grilováním specialit na návsi a samosebou nám
večer zpříjemnila skupina VOKKNO. Konec dubna vždy uzavírá pálení čarodejnic. V Beneticích jsme
oheň zapálili na návsi a opekli špekáčky.
Květen je vždy měsícem, kdy probíhá okrskové cvičení. Uspořádání toho letošního vyšlo na nás.
Pěkného nedělního odpoledne se zúčastnilo a svůj požární útok provedlo celkem 8 hasičských
družstev. Kdo se přišel podívat, určitě nelitoval. Bylo na co koukat. Ti nejmenší mohli okukovat
hasičskou tatru HZS Třebíč a starší zas ukázku útoku s pumpovací stříkačkou našich bratrů hasičů z
Horních Vilémovic ve zbrusu nových dobových uniformách. Na odpoleni plném požárních útoků se
nejlépe umístily domácí družstva. Na prvním místě skončili Benetice, druhé místo obsadili taktéž
Benetice v podání mladých hasičů.

V létě jsme uspořádali Hry bez hranic Benetic. Opoledne plné soutěží pro děti ukončil svým
vystoupením jedenáctinásobný mistr republiky v trialu Pavel Baláž. Ukončení prázdnin spojené s
grilovačkou nám opět zpříjemnila kapela VOKKNO.
V září nabitém spoustou závodů jsme se pokoušeli ještě prosadit v soutěžích Žďárské ligy. Ač naše
družstvo spojené s družstvem z Trnavy pro nedostatek soutěžících bojovalo až do samého konce,
podařilo se nám pouze zůstat v první desítce. Podle našich představ se nám povedl jen jeden víkend.
Dvě vítězství po sobě byly krásné, ale na celkovém pořadí se
zas moc nezapsala. Smůla se nás letos prostě držela. A podobné to bylo i na soutěži v Širokém Dole.
Mladí hasiči letos pár soutěží také objeli, ale konkurence je vysoká a kluci musí ještě hodně trénovat,
než se dostaví úspěchy. Musím pochválit jejich výdrž a také ochotu při zapojování se při pořádání
akcí.
Po skončení soutěžní sezóny jsme domluvili brigádu do lesa, aby při dlouhých zimních večerech bylo
teplo u krbu. Všem, co přišli, děkujeme. Naši letošní činnost jsme probrali na výroční schůzi a plně se
připravujeme na pořádání již tradiční štěpánské zábavy. Letos očekáváme větší účast, díky
vystoupení hudební skupiny Reflexy.
Do přicházejícího nového roku všem přeji hodně zdraví, lásky a pohody.
Za SDH KK
JSDH Benetice (9. prosince 2015)
Dívám se z okna a místo poletujících vloček sleduji dopadající kapky na rozblácenou půdu. Rozhodně
mně nic nepřipomíná, že rok se s námi pomalu loučí a já mám opět zhodnotit činnost jednotky
benetických hasičů v již desátém ročníku benetického zpravodaje. Jsem zvědavý, jaké počasí bude za
oknem, až se nám dostane tento článek v papírové podobě spolu s dalšími příspěvky do ruky.
Letošní rok byl opravdu nabitý. V přehledu činností se k dnešnímu datu pořadové číslo
zastavilo na 17. Zmíněné číslo je složeno z různých pomocí a prací, které jednotka během roku
poskytla. Toto číslo tvoří 2x výjezd na žádost operačního střediska, 3x se jednotka zabývala
preventivně výchovnou činností, kde jsme navštívili školu, tábor a dětský den. Dalších sedm tvoří
tzv. technická pomoc, kterou jsme poskytli na prosbu místních občanů v rámci výcviku a zkoušek
techniky. Šlo především o čerpání vody, odstranění bodavého hmyzu a práce ve výškách. Zbylé
činnosti tvoří práce a pomoc s technikou především na žádost naší obce. V tomto výčtu není
započten nespočet hodin strávených údržbou a úpravou techniky a prací v hasičské zbrojnici, kde byl
vytvořen další vjezd a buduje se nové zázemí pro místní hasiče.
Z vyjmenovaných činností bych se krátce pozastavil nad Dnem prevence. Tímto
dvojslovem jsme označili dopolední návštěvu naší základní školy v Beneticích, která proběhla 4. září.
Žákům jsme předvedli nejen hasičskou výstroj a techniku, ale především jsme seznámili děti s
nebezpečím, které je může potkat v běžném životě, a poučili, jak se chovat při krizových situacích.
Děti si pak mohly získané znalosti prakticky vyzkoušet na stanovištích. Na závěr nebyl ušetřen ani
pedagogický personál, který si vyzkoušel použití práškového hasicího přístroje. Důležité je, že nešlo
pouze o ukázku techniky a výstroje, ale děti si domů odnesly i znalosti. Rádi bychom v této akci
pokračovali i v příštím roce. Dalším počinem pod záštitou hasičů, byl letní dětský tábor, který se

uskutečnil v Koněšíně. Všichni jsme se ve zdraví vrátili a děti si celý týden řádně užily. V současnosti
již připravujeme další ročník a objíždíme možná místa, kde bychom letní týden strávili. Pro případné
zájemce z řad dětí budou informace v průběhu příštího roku zveřejněny.
Jak jsem zmínil minulý rok, postupně jsme pracovali na přestavbě vozidla VW Transporter
pro naše potřeby. Byla vyvařena podlaha. V zadní části vozidla bylo obložení bočních stěn a dveří
vyměněno za hliníkový plech a vytvořen prostor pro hasičské vybavení. Na střeše vozidla je umístěn
nastavovací žebřík, sací hadice pro vodní čerpadlo a ruční nářadí. Vozidlo je vybaveno radiostanicí a
výstražným světelným a zvukovým zařízením. Dle času a finančních prostředků, bychom rádi zkrášlili
i zevnějšek vozidla novým lakem. Vozidlo se hojně využívá a osvědčilo se. Dále nás čeká renovace
stříkačky DS 16 a pokračování v přestavbě a dovybavení zbrojnice. Je toho v plánu opravdu hodně,
ale pevně věřím, že se s tím úspěšně v příštím roce popereme. Závěrem bych chtěl poděkovat
hasičům za jejich práci ale i ostatním za jejich podporu.
Klidné prožití Vánoc a šťastný nový rok přeje za celou jednotku
Jan Vostal, velitel JSDH Benetice

Kronika obce - X díl
Důležité změny
Důležité a veliké změny nastaly v krajích republiky čsl. „pozemkovou reformou“. Dvůr
v Batouchovicích, náležející do té doby majiteli panství Meziříčského Harrachovi, byl rozparcelován a
tamější lihovar koupilo nově utvořené družstvo lihovarnické. Členy onoho družstva jsou rolníci
z kraje okolo Batouchovic a také obec Benetická jest členy svými četně v něm zastoupena. Lihovar
byl v roce 1928 opraven a mnohými novými stroji opatřen. Rolníci dojíždějící tam pro výpalky, které
v době zimní jsou pro dobytek dobrým krmivem.
Z osady Věstoňovic jsou zase členy družstva lihovarnického v Čechtíně, kteréž jest majitelem
dřívějšího lihovaru při dvoře v Čechtíně, a ten náležel majiteli panství Třebíčského Waldstejnovi.
Veliký kus sociální otázky rozřešen byl zavedením uzákoněného nuceného nemocenského a
starobního pojištění dělnictva. u okresních nemocenských pojišťoven.
Za důležitou změnu bude také provždy pokládáno rozdělení honitby politické obce Benetic. Na
žádost občanů z Věstoňovic rozdělena byla honitba koncem roku 1926 obecní honitba na honitbu
obce Benetic a honitbu obce Věstoňovic. Poslední dražba konána už pro každou obec zvláště.

Milí rodiče, přátelé školy, občané Benetic,
máme za sebou třetí adventní neděli. Nádherný, kouzelný čas, na který se všichni tolik těšíme. Ale
stejně se mi zdá, že jej skrze starosti a povinnosti každodenního života nevnímáme tak intenzivně a
opravdově, jako děti. Stačí se zadívat do jejich rozzářených očí, jak běží z lavic k oknu v dychtivém
očekávání sněhu, když začnou padat vločky… To i duše učitelky (právě důležitě vysvětlující
vyjmenovaná slova), pronásledované plány, dotazníky, rozbory, zjihne. Zapomene na chvilku na
úředničinu a stane se tím malým človíčkem, který prostě je – tady a teď – a ve vší přirozenosti a
kráse.
V tomto školním roce je v naší škole 19 dětí. V září přišli 3 prvňáčci. V letech dalších očekáváme
podobný vývoj, tedy roky, kdy bylo ve škole 11 – 13 dětí jsou snad na chvíli zažehnány. Jsem
přesvědčená, že bylo velmi moudrou strategií obce podržet školu v letech nepříznivých. Výuka na
málotřídce je specifická, má jistě svoje klady i zápory. Ale jsem přesvědčená, že klady vysoce
převažují a v tomto názoru mě podporují celostátní srovnávací testy, ve kterých naši žáci byli vždy
více než nadprůměrní. V testování budeme pokračovat i nadále, zodpovědná sebereflexe je nutná
jako podklad pro další směřování školy.
Ale pojďme se vrátit k období adventu. Pojďme kromě dárků darovat lidem kolem sebe úsměv,
laskavost, takt, přívětivost. Pojďme raději sdělovat zprávy pěkné, nadějné než ty pomlouvající či
smutné… Advent je obdobím naděje, radosti. Dovoluji si tedy popřát všem lidem čtoucím tento
zpravodaj krásné svátky strávené s těmi nejbližšími.
Miroslava Straková, ředitelka ZŠ Benetice

Rok 1929
Bývají v kraji našem tuhé a dlouhé zimy. Tak dlouho trvala zima r. 1924, kdy sníh začal padati
ohromnou vichřicí 25. prosince 1923, a ještě 21 dubna 1924 dostavily se vánice.Také u nás napadlo
tehdy až na ½ m sněhu. Ale tak tuhou a dlouhou zimu, s tak velikými mrazy – 30°C i více, s takovým
množstvím sněhu, že obec musí všechny silnice svého obvodu prohazovati, přece nikdo ještě
nepamatuje. Dle novinářských zpráv nebylo takové zimy před 175 roky.
Zimou, sněhem a tak velkými mrazy jest postižen nejen kraj náš ale celá téměř Evropa, ba
můžeme říci, že teplejší kraje a kraje podnebí mírnějšího jsou na tom tohoto roku ještě hůře než my
horáci. Předpovídalo se sice, že po parném a suchém létě 1928 příjde tuhá zima, ale že bude tak
tuhá, přece se nečekalo, ale skutečnost nás přesvědčila o pravdivosti předzvěsti. Vlaky nemohly
v mnohých a mnohých krajích jezditi pro velké závěje a ještě více pro silné mrazy, mnoho škody
nadělal mráz na strojích a různých součástkách železničního provozu. Lidé trpěli nedostatkem
topiva, vodovody zamrzaly, a mráz, který počal již v prosinci 1928 nechce povoliti ještě ani v březnu,
takže – 20°C počátkem března není vzácností. Zvláště měsíc únor nás důkladně vyplatil, že
ministerstvo školství i školy na 14 dní v celé republice muselo zavřít. Ptactvo pomrzlo, zvěř
následkem mrazů a nedostatkem potravy hyne. Co bude dál?
Nic netrvá věčně. Příchodem jara mrazy povolily, sníh teplem slunečním dosti rychle se ztrácel a
mizel, práce polní začaly, ovocné stromy v zahradách a silničních alejích vyrážely pupence, ale

mnohé a mnohé stromy marně jsme čekali, kdy se zazelenají. Síla a tuhost mrazů se zvláště na
ovocných stromech ukázala.
Jak bolestný to byl pohled na bezlisté, suché stromy v zahradách a alejích! V létě, kdy vše bují
svěží zelení, ony tu stály bezlisté, smutné, zmrzlé, mrtvé. Škoda jich! Ale následky mrazů ukázaly se
ještě později v letech dalších; všechny stromy, jejichž kůra byla od mrazů silně potrhána, zahynuly;
byly to hlavně švestky´, tento oblíbený a užitečný strom. Podle statistických zpráv zmrzlo v republice
na 10 miliónů stromů. Z toho přes 5 miliónů v Čechách, skoro 3 miliony v zemi Moravské a ostatní
na Slovensku.
Jiné stromy mimo ovocné také utrpěly silnými mrazy, neboť i jasany, javory i duby trhal mráz,
takže do trhlin kmenů i ruka vložiti se mohla. Ty ale obstály, rostou dále, jen jakost dřeva utrpěla,
přes to, že trhliny se zalily.
Podobné mrazy bývají v krajích našich přece jen řídké. Tak psaly noviny, že před 150. lety byly
také takové tuhé mrazy, byly vypočítávány různé nemilé následky tehdejší mrazové pohromy, ale
zmrznutí stromů neuváděno. Lze proto souditi, že obstály. Pravděpodobná příčina pohromy stromů
r. 1929 byla asi ta, že půda nebyla do hloubky mnoho promrzlá, pod silnou pokrývkou sněhovou se
nezmrzlá půda se pařila, kořeny sály vláhu, šťáva proudila do stromů, a proto prý stromy zmrzly.
Škody na ovocném stromoví jsou ohromné. Cesta k jejich odstranění bude pilné vysazování mladých
stromků.
Ještě jsme nezapomenuli na škodu mrazy způsobenou a již zase nová pohroma. Dne 4. července
k večeru přihnala se prudká bouře s hroznou větrnou smrští, která ohromné škody způsobila na
lesních stromech. Nejen jednotlivé stromy ale celé letorosty byly v pravém slova smyslu jako
pokoseny. Staleté lípy a jiné stromy o samotě stojící byly zlámány jako sirky. V politickém okrese
3.
Třebíčském byla poškozena plocha 120 ha s poraženou dřevní hmotou 70.000 m Říkává se do
třetice všeho dobrého - a také zlého- a tím byla v prosinci 6. silná častá jinovatka, která byla
příčinou, že buď stromy celé, buď mnohé větve zlomeny byly.
Předčasné volby do zákonodárných sborů byly vykonány 27. října s tím výsledkem, že vzrostly
strany socialistické, které pak vstoupily do vlády, a utvořena velká koalice za účasti německých
sociálních demokratů.
Opis z obecní kroniky
-jvAch ty lesy!
Zdravím všechny lesáky, ne povoláním, ale vlastnictvím. To byl zase rok, co? Jak všichni víme, byl
to rok pro lesy velmi špatný. S velkým nedostatkem vody jsme se potýkali celý rok a na lesních
porostech je to vidět. Vlivem nedostatku vláhy se silně přemnožili dva kůrovci, a to chalcographus a
typographus. První, lesklý se usazoval v těžebních zbytcích a klestu, kde se vlivem příznivého počasí
přemnožil a následně přerojoval do korun stromů. Oslabený strom bez vody se málo kde ubránil. Do
oslabeného stromu pak většinou naletěl druhý, lýkožrout smrkový, který dokonal dílo zkázy! Proti

takovému masívnímu náletu nešlo zabránit žádnými obrannými mechanismy ani příroda se
neubránila sama. A tak došlo k velkému úhynu smrků na nejen extrémně suchých lokalitách, ale i na
trvale podmáčených místech, kde byl smrk zvyklý na velký přísun vody - to rovněž snížením hladiny
spodní vody nezvládl a stromy usychaly i bez napadení škůdci.
Po tomto usychání nastal další problém se zpracováním a hlavně s odbytem dříví při velké
nabídce na trhu. Ani v lesích obce Benetice jsme nedopadli jinak. Vytěženo bylo 545m3 napadeného
či poschlého dříví. Vzhledem k tomu, že jsme stálými dodavateli větších skladů, nebyl pro obec
problém toto dříví prodat. Dodat zbývá 50 m3 vlákniny, která je v současnosti v manipulaci a
v procesu třídění. Malou část souší zpracovali hasiči na palivo pro místní diskuzní stánek, abychom
tam „U Rybníčka“ nezmrzli. Nahodilou těžbou zbývá zpracovat asi 100 m3. V pěstební činnosti
vzrostly mírně náklady na opravy oplocenek po jarních polomech a jinak zůstává běžná činnost –
ožínání, nátěr, úklid klestu.
Samozřejmě s prodejem dříví stouply enormně i zisky obce.
Tržby:
843 848,- Kč
Náklady: 240 593,- Kč
------------------------------Čistý zisk: 603 255,- Kč
V tomto čísle není započítán zisk z prodeje vlákniny. Z tohoto zisku je
potřeba počítat s vyššími náklady na pěstební činnost, hlavně na doklízení a
obnovu lesa a ochranu proti buřeni a zvěři. Naštěstí nám kultury dobře odrůstají, takže pracovně to
nebude až takový náraz.
Příroda je mocná čarodějka, proto doufám, že se s tímto stavem sama dobře vyrovná,
samozřejmě s naší malou pomocí. Ovlivnit dešťové srážky bohužel neumíme a bez nich hrozí
smrkovým porostům na Vysočině hromadné hynutí. Snad se tak nestane!
Závěrem mi dovolte popřát všem občanům Benetice a Věstoňovic co nejspokojenější prožití
svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2016.
Víťa Herbrich

Vážení spoluobčané,
přijměte ode mě srdečný pozdrav. Papež František vyhlásil od 8. prosince 2015 do 20.
listopadu 2016 Svatý rok milosrdenství. Možná si řekneme, že v našem běžném životě se nás to
netýká. Ale zkusme se chvíli zamyslet. Co je vlastně „milosrdenství“?
Slovo milosrdenství je složenina dvou slov: milý a srdce. Milý je ten, kdo má druhé
doopravdy rád. Kdo myslí víc na ně než na sebe a dokáže přát druhému dobro. Milosrdenství nám
umožňuje přijímat druhého takového, jaký je, a to je základ lidského soužití. Každý z nás má svoje
chyby. Pokud člověk dokáže být milosrdný, dokáže taky odpouštět. Ten, kdo má tvrdé srdce, bude
neustále vidět chyby na druhých, a ještě je bude zveličovat a šířit dál. To ale není cesta k dobrému

lidskému soužití ani k míru. Žasneme, kde se bere ve světě tolik zla (vzpomeňme na nedávné
teroristické útoky ve Francii); jeho příčinou však je právě to, že lidská srdce nejsou milosrdná.
Papež František říká: „Milosrdenství je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje.
Milosrdenství je cesta, která sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, že jsme trvale
milováni i navzdory hranicím, které způsobil náš hřích.“.
Myslím, že se to dá říci i ve vztahu člověka k člověku: Milosrdenství je cesta, která
sjednocuje lidi, protože nám vždy otevírá novou naději, že se můžeme mít rádi. Že se můžeme
navzájem respektovat a přijímat druhého i s jeho slabostmi, postoji a názory, prostě takového, jaký
je.
Přeji vám, abychom o těchto Vánocích zvlášť zakusili milosrdenství, protože to malé dítě
Ježíš, narozené v Betlémě, je přináší každému z nás a v nekonečné míře. Ať se staneme ostrovy
milosrdenství v moři lhostejnosti. A kéž znovu zakusíme, že jsme Bohem trvale milováni.
K tomu vám ze srdce žehná Václav Knotek, farář

Vánoční připomenutí
Ve vánočním čase roku 1992 jsme se stali majiteli chalupy „u Urbanů“ v Beneticích. Bydleli jsme
v Třebíči a já jsem dojížděla do Mateřské školy v Třebenicích, kde jsem pracovala přes 20 let, a měla
jsem možnost obě obce porovnávat. V době našeho příchodu do Benetic se rozpadávalo JZD, osiřela
a začala chátrat stará škola. Obec se osamostatnila a věci se začaly pomalu měnit k lepšímu. Z areálu
bývalého družstva zmizelo to nejhorší a dnes je mnoho lidí překvapeno pěkným vzhledem pletárny
ROTEX. Zbourala se i stará škola, kterou obec nemohla využít, a namísto ní vyrostla pěkná
autobusová zastávka s přilehlým parčíkem, jemuž nyní vévodí již „téměř dospělý“ vánoční strom. Ale
i v létě je toto místo pěkně upravené a udržované. Vyčistil se a upravil rybník, zrekonstruovaná je
hospůdka, upravila se i Základní škola, máme nové stanoviště na tříděný odpad. Opravilo se mnoho
domů, postavily se pěkné nové domy, vyrostlo malé hřiště u školy, upravil se Kulturní dům, zavedl se
vodovod, dešťová kanalizace, opravila náves atd. Nelze opomenout ani opravy kostela a úpravy jeho
okolí, a zejména po rekonstrukci pouličního osvětlení vyniká jeho krása jak ve dne, tak i v noci.
Prostě naše Benetice se změnily k lepšímu a dnes se vyrovnají i jiným obcím na Třebíčsku. Na všech
změnách v obci mají zásluhu zejména naši zastupitelé, naši hasiči, ale i občané Benetic. Až po
(neúplném) sepsání těchto změn si člověk uvědomuje velikost vykonané práce a sluší se všem, kteří
na ní mají zásluhu, veřejně poděkovat. Děkujeme !
Hana Bukovská
Aby však nedošlo k „usnutí na vavřínech“, přidám i já pár podnětů do časů budoucích. Letos jsem
pracoval na své další fotoknize, v níž chci zachytit kostelní věže Třebíčska (a věřím, že ji v roce 2016
dokončím). Projel a prošel jsem několikrát celý náš okres, a viděl jsem, jak obce dnes vypadají.
Nejsme na tom špatně, ale např. obecní webové stránky nejsou zrovna ty, které by jejich
návštěvníkovi utkvěly v paměti a kde by mohl čerpat aktuální informace. Dále s lítostí sleduji, jak
opět pomalu zarůstá „starý hřbitov“, na jehož údržbu už nemám sílu. Toto místo by mělo být

uvedeno do slušného pietního stavu - odstranit jehličnany (smrky a túje), které tam byly kdysi
zasazeny v „akci Z“ a na toto místo z několika důvodů nepatří. Zasahují do rozvodů elektřiny i
obecního rozhlasu, zakrývají výhled do zatáčky a pomalu rozrušují opěrnou zeď starého hřbitova. To
jsou mé náměty pro současné zastupitelstvo. A připojuji se k poděkování manželky a spolu s ní
přejeme všem spoluobčanům pěkné a pohodové Vánoce a do roku 2016 hodně zdraví a k tomu
trochu štěstí. Toho štěstí stačí opravdu jen trochu, protože, (jak říkám), na Titaniku byli všichni
zdraví, jen neměli v onu chvíli tu trochu štěstí.
Jan Bukovský
Jen tak.
Vzpomenete si na poslední vydání Benediktina? Poslední větu opisu obecní kroniky? „Rok 1928 –
byl rokem suchým“. Přerušil jsem zrovna v tomhle místě text. Znáte to – pokračování příště. Vůbec
mě, a asi nikoho nenapadlo, že rok 2015 bude také rokem hodně suchým. I v letošním, desátém dílu
opisu je věta „Předpovídalo se sice, že po parném a suchém létě 1928 přijde tuhá zima“. A autor
zápisu v kronice dál pokračuje informací o následné, na sníh bohaté a krutými mrazy obdařené,
dlouhé zimě. Ne nechci nikoho strašit a ani si hrát na rosničku či cibuláře. Jen jsem si všiml, a vy
určitě také, té zvláštní náhody. „Zrovna o tom psali v Benediktinu a ono se to děje“. Myslím si, že
zima bude hodně podobná té loňské. Ale to si řekneme až na jaře 
Jako dítě si pamatuji krásná léta, plná sluníčka, koupání v rybníce. Rád si vzpomínám, jak jsme
s kamarády stavěli motokáry – mohli jsme s nimi na silnici, auto projelo vsí tak jednou za týden  A
zimy? Měli jsme se na co těšit. Už v listopadu většinou zamrzlo a napadlo hodně sněhu. Sluníčko se
tolik neschovávalo do nízké oblačnosti či mlhy, jako v této době. Užili jsme si dost sáňkování,
bruslení, stavění sněhuláků a jiných zimních radovánek. Po škole jsme vypadli ven a domů se zmrzlí
vraceli až za tmy. Největší starostí asi tehdy bylo – kde sehnat igelitový pytel. Senem nebo slámou
vycpaný, skvěle po sněhu klouzal a byla jich velká spotřeba. Jen se trochu hůř řídil, o to víc pak bylo
legrace 
Letošní léto bylo nádherné, skvěle jsem si ho užil. Pravda, nepršelo a sucho přetrvává do teď.
Rybníky a vodní nádrže jsou většinou poloprázdné. To ale nikdo z nás neovlivní. Miluji sluncem zalité
letní dny a horko mě až tak nevadí. A jak že jsem si léto užil? Jasně, se svým horákem. Nelákají mě
dovolené u moře. Mám rád Vysočinu. Je nádherná a v létě dvojnásob. Nejhezčí pohled na ni, je ze
sedla kola  Když začnu třeba hned tady za rohem. Údolí říčky Balinky. Na kole se dá jet už od
Frankova Zhořce. Prostě paráda. Našel jsem i její pramen. V lese mezi Arnolcem a Chroustovem.
Mimochodem, víte, že říčky Balinky jsou dvě a obě se vlévají do řeky Oslavy? Krásné kochání se je
také z Mezu podél řeky Oslavy. Údolí u Nesměře, zřícenina hradu Templštejn (druhá zřícenina
stejného jména je na řece Jihlavě u Jamolic) Zatím mám Oslavu sjetou jen po Vaneč, ale pojedu dál.
Zdivočelou řeku Oslavu v hlubokém údolí pod Sedlecem už jsem se shora viděl. Pohled do mapy
slibuje pěkný turistický zážitek, až do Ivančic, kde se Oslava vlévá do Jihlavy. Po cestě je několik
zřícenin hradišť, Gloriet u Sedlece a kousek po proudu zámeček Vlčí kopec. V plánu mám projet i
údolí Chvojnice. Už teď se těším. Nádherný úsek řeky Jihlavy máme hned tady za humny, mezi
Čichovem a Přibyslavicemi. A nepotřebujete ani kolo. Stačí z Červené Lhoty seběhnout s kopce. Také

výšlap na Dědkovskou horu je zážitek. V Netíně omrknete hrobku knížat z Lobkovic s kaplí
Sedmibolestné Pany a lesní cestou dorazíte do Krásněvsi. V Krásněvsi je útulná hospůdka, hned u
cesty na kraji obce. Skoro jako v pohádce o perníkové chaloupce. Pokaždé co jsem tudy projížděl,
měli otevřeno a malé občerstvení přijde vždycky vhod. Lesem dál podél Mostišťské nádrže do Vídně
a jste zase v Mezu.
Bílý potok, to je také nádhera. Jel jsem ho trochu neplánovaně. Nejdřív s kamarády do Brna na
Masarykův okruh – Grand Prix ČR – ale dlouho jsem se nezdržel. Zamířil jsem lesem na Brněnskou
přehradu a dál do Veverské
Bítýšky. Kousek za Bítýškou jsem
dojel cyklistku. Dupala do pedálů
jak o život. Dalo mi práci se jí
držet. Doprovodila mě až do
Velké Bíteše a u kofoly
prozradila, že raději běhá. Od té
doby vidím na FB, jak si vozí
z různých běžeckých závodů a
maratonů medaili za medailí.
Smekám. O týden později, to
bylo 23. srpna, jsem se vydal do
Koroužného za synem. Chtěl
jsem si cestu zpestřit návštěvou
tamních zřícenin, Aueršperk, Pyšolec a Zubštejn. Ty dva hrady prvně zmíněné jsou jen pouhé zbytky
zdiva, ne příliš navštěvované, ale cesta k nim stojí za to. Kolo jsem těžkým terénem musel často nést
na zádech. Zato Zubštejn určitě stojí za návštěvu. Nejen pro svůj vzhled ale i pro úžasný výhled do
okolního kraje se stal atraktivním cílem turistů. Čtvrtým hradem měl být i s posezením u kávy
Vlachuvštýn v obci Koroužné, ale ten byl nedobytný. Zrovna jsem se stával poprvé dědou 
Třeba mi to nebudete věřit, ale tu hodinu co tu sepisuji svoje letošní cyklo zážitky jsem si docela
užil. Ve vzpomínkách znovu na všech těch kouzelných místech Vysočiny. Bylo toho při najetých 3200
km mnohem víc, ale to bych vás asi nudil. Žádné hlubší téma mě nenapadá ale po pravdě, nechtěl
jsem chybět u desátých narozenin Benediktina, kterého, se vší skromností, považuji za své dítě.
Mám všechny výtisky pečlivě uložené a těším se na každé další vydání.
K letošnímu desátému výročí přeji Benediktinu stále plné stránky zajímavostí, z naší obce i okolí,
ochotné přispěvatele a nadšené redaktory. A nám, obyvatelům Benetic a Věstoňovic? Nám přeji,
abychom pokaždé před Vánocemi, tak jak se stalo zvykem, nalezli svůj výtisk Benediktina ve
schránce a mohli si tak znovu a v klidu připomenout každou významnější událost ze všech oblastí
našeho života, tak jak šel čas. Všem vám přeji krásné svátky Vánoční, veselého Silvestra, hodně
zdraví, trochu štěstí a stálý úsměv na rtech i v roce 2016.
Jiří Vlach

Nohejbalový turnaj
Letos jsme opět uspořádali již 15. ročník nohejbalového turnaje "O pohár Obce Benetice".
Zúčastnilo se 5 týmů. Ve finálovém zápase zvítězili a titul obhájili Petr Mikuláš, Milan Cejpek a
Zdeněk Doležal z Hodova. Druzí skončili Michal Valík, Ladislav Mikuláš a Radek Novotný, třetí místo
obsadili Martin Starý, Alois Šoukal a Zdeněk Krejčí.
Za pořadatele a všechny účastníky bych chtěl tímto poděkovat za podporu Obcím Benetic, Horních
Vilémovic a paní Koukalové za překvapení dne - bramborové medaile.
»RN«
KNIHOVNICKÉ OKÉNKO
Také na konci tohoto kalendářního roku zdravíme všechny čtenáře i občasné návštěvníky Obecní
knihovny v Beneticích.
Provoz knihovny byl znovu obnoven v roce 2008 a věříme, že za těch pár let se povědomí o ní
dostalo mezi občany Benetic a Věstoňovic.
Konkurence moderních informačních technologií je všudypřítomná, přesto (nebo třeba právě proto)
Vás všechny znovu zveme - přijďte si vypůjčit klasickou knihu...
Otevřeno máme každý pracovní čtvrtek od 18:30 do 19:30 hodin. Možnost půjčovat si je z místních
zdrojů i z tzv. výměnného fondu MěK v Třebíči.
Těšíme se na Vás
Vaše knihovnice Lucie a Olga
PS: Poslední výpůjční den tohoto roku je 17.12.2015. Na Silvestra bude
zavřeno...

Turnaj ve stolním fotbálku 2015
V sobotu 14. 3. 2015 jsme odehráli na tradičním místě turnaj ve stolním fotbálku. Celkem
se v letošním II. ročníku zúčastnilo sedm dvojic. Nálada byla více než příjemná, pivečko
vynikající a teplá uzená cigárka do žaludku, tudíž si troufám říct, že účastníkům nechybělo
vůbec nic. V souboji o třetí místo porazila dvojice Petr Vlach a Tomáš Musil Libora Žáka
s Alešem Novotným. V nervydrásajícím finále nakonec zvítězili Tomáš Kosielski s Hankou
Lysákovou (dnes už Kosielski) před dvojicí Radek Novotný z Věstoňovic s Adamem
Rozkydálkem. Za pořádající agenturu musím říct, že jsme si užili krásné sportovněspolečenské odpoledne. Moc děkuji majitelům stolního fotbalu za bezplatné zapůjčení,
díky patří také všem zúčastněným. V příštím roce je pořádání turnaje opět v plánu, termín
budu směřovat na některou sobotu v březnu. Za všechny organizátory (mě a manželku)
ještě jednou děkuji a těšíme se na další turnaj.
Karel Houzar

7. hokejová sezóna HC Benetice

„Starostovskej svařák“

S blížícím se koncem roku 2015 nastává čas ohlédnout se za již sedmou sezónou benetického
hokeje. Začátek roku se nesl v duchu bojů play-off. Naši hokejisté měli jasný cíl umístit se do
čtvrtého místa, což by znamenalo postup do extraligy Městské hokejové ligy Velkého Meziříčí. Po
velmi napínavých a vypjatých utkáních dospělo v březnu play-off do svého konce. Pro benetické lvy
to byl bohužel konec hořký, jelikož jim postup do vyšší ligy unikl o pouhý bod a zakončili tak sezónu
na velmi slušném pátém místě.
Po sezóně se naši hoši věnovali individuální letní přípravě a v září se opět sešli na velkomeziříčském
ledě. Jako každý rok je čekal turnaj v rámci přípravy na novou sezónu. Jednalo se o „Letní pohár“,
jehož se zúčastnilo deset týmů, rozdělených do dvou skupin. Benetičtí hokejisté ve velmi silné
konkurenci bojovali statečně, ale na finále to nestačilo. Cílem turnaje je především sehrání a
nastartování týmu, což bylo jednoznačně splněno.
V říjnu už benetičtí lvi naskočili do zápasů 1. hokejové ligy VM. Některé zápasy byly velmi vyrovnané,
jiné měly jednoznačný výsledek. V polovině prosince hokejisté HC Benetice po dvanácti utkáních
dokončili základní část na velmi pěkném čtvrtém místě s osmi výhrami, jednou remízou, třemi
prohrami a perfektním skóre 67:29. Tímto umístěním si zajistili účast v play-off ve skupině „B“. Tato
skupina se skládá z osmi týmů, které se ve dvou kolech utkají o čtyři postupová místa do extraligy.
Ráda bych proto našim hráčům do nového roku popřála hodně sil, pevné zdraví a mnoho
hokejových úspěchů 
Hana Kosielski

Rybářský koutek
Vážení spoluobčané, jak již jistě víte, od letošního roku byla možnost zakoupit si rybářský
lístek na náš malý rybníček.

Myšlenka zábavy, relaxace, setkání a i toho nějakého úlovku byla odstartována. V letošním
roce obec vydala 11 povolenek k lovu, rybáři si celkově odnesli 6 kaprů v rozmezí 56-59 cm. Za lístky
bylo vybráno 2200kč které se opětovně do rybníčka vrátí v podobě krmení a doplnění stavu ryb. Na
příští rok se už teď připravují jisté změny v podmínkách k lovu, které se budou soustředit na nejvyšší
spokojenost chytajících rybářů. Dnes se dá s jistotou prozradit, že dojde k prodloužení denní doby k
chytání, vše se opět včas dozvíte, aby se každý mohl včas se změnami obeznámit.

ZDAR!!

Děkujeme za přízeň a do nového roku vám přejeme kromě pevného zdraví a štěstí PETRŮV
Tomáš Nováček

Je to již tradicí, že po ukončení oslav příchodu Nového roku se svými nejbližšími v prostředí domova,
se setkávám 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 setkáme. 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 který jsme se s přispěním obce po roční přestávce opět
složili. Přijďte za námi popřát vše nejlepší do nového roku také svým sousedům a přátelům.
Karel Houzar a Petra Vodová
Údaje za rok 2015: k 22.12.2015 má obec Benetice 191 obyvatel.
Významné výročí v roce 2015:
Nejstarší občankou je paní Františka Krejčová, Benetice 27, která oslavila 94 let.
Srdečně gratulujeme.
Cejpková Jana
Vodová Dana
Valíková Anna
Doležal Jiří
Valík Stanislav
Mikuláš Ladislav
Večeřa Vojtěch
Pacalová Alena
Vodová Marie
Bukovská Hana
Krejčí Karel
Bouzková Marie
Bouzek Rudolf
Vlach Antonín
Čapková Božena
Vlachová Libuše
Mikulášová Marie

60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
80 let
85 let
90 let

Benetice 36
Věstoňovice 3
Benetice 49
Benetice 37
Benetice 49
Věstoňovice 11
Benetice 41
Benetice 24
Věstoňovice 6
Benetice 9
Benetice 27
Věstoňovice 2
Věstoňovice 2
Benetice 20
Benetice 29
Benetice 14
Věstoňovice 11

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme především pevné zdraví, štěstí a lásku
________________________________________________________
Noví občánci:
Kosielská Eliška
Krejčová Markéta

Věstoňovice 15
Benetice 48

15.5.2015
05.07.2015

Přejeme hodně zdraví, štěstí a láskyplnou péči rodičů.

