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Vážení spoluobčané.
Letos máte příležitost držet v rukou již XI. vydání našeho obecního zpravodaje s názvem
BENEDIKTIN. Když se rozhlédnu po okolních obcích, které jsou podobné velikostí, co se počtu trvale
přihlášených obyvatel týká, tak marně hledám, která z nich vydává podobný zpravodaj. Chci tím říct,
že si NAŠEHO Benediktina nesmírně vážím a pevně věřím, že si stále drží své příznivce. Již po sedmé
mám čest svým příspěvkem jako starosta naší obce „zahájit“ letošní vydání.
Jak bývá mým zvykem, chci se s vámi krátce podělit o věcech, kterými jsme se i v letošním
roce snažili zlepšit podmínky v naší obci. V loňském článku jsem se lehce zmínil o projektech, které
jsme chtěli realizovat, a musím říct, že ne vše dopadlo tak, jak jsme měli naplánováno. Na druhou
stranu musím konstatovat, že jsme byli aktivní i ve věcech, které jsem nezmínil.
Na jaře letošního roku jsme opět museli řešit nepříjemnosti týkající se provozování
obchodu. Stávající nájemníci se rozhodli ukončit provoz obchodu, tudíž jsme opět stáli před otázkou,
zda v naší obci vůbec bude obchod, byť alespoň se základními potravinami. Nakonec jsme začali
jednat s firmou Pekárna Kamenice s.r.o., která od 1. 5. 2016 opět prodejnu otevřela.
Na jaře jsme dále zmodernizovali travnaté hřiště a to tím, že byla zabudována uložení pro sloupky na
nohejbal a volejbal. Sloupky včetně sítí jsou uloženy v budově školy a jsou všem k dispozici.
V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat, rád vám vše vysvětlím.
Kompletní, řekl bych až generální, opravou prošel hojně využívaný fekál. Troufám si říct, že tento je
po opravě v perfektním stavu, a tak bych chtěl poprosit ty, kteří jej využívají, aby s ním zacházeli
ohleduplně, abychom jej i nadále mohli využívat. Na zapůjčení a ostatním je možnost se domluvit
s A. Houzarem.
O letních prázdninách jsme od obce Zahnašovice (okr. Kroměříž) zakoupili pro potřeby JSDH obce
hasičskou cisternu CAS 25 Škoda 706 RTHP. Jedná se o vozidlo, které je schopno přepravit větší
množství vody na těžko přístupná místa. Tímto nákupem jsme tak rozšířili možnosti JSDH, která je
připravena pomoct nejenom na žádost operačního střediska HZS, ale také již několikrát pomohla
obci a jejím občanům. S nákupem cisternového vozidla se stala nepotřebnou Lada NIVA, kterou jsme
prodali soukromé osobě.
Hlavním realizovaným projektem byla v letošním roce kompletní oprava sociálního zázemí v budově
ZŠ. Předchozí toalety byly ještě původní a jejich oprava byla nevyhnutelná. Kompletní opravu
zajistila firma Sofi-stav s.r.o. a pokud mohu hodnotit, tak se velmi podařila. Kdo měl možnost se do
naší školy podívat (např. při volbách), uznal, že jsme úroveň školy opět posunuli vpřed. S opravou
sociálního zázemí proběhla také oprava prostoru před vchodovými dveřmi, kde byl natažen tzv.
kamenný koberec. Dále bylo vyměněno a obloženo umyvadlo ve velké třídě. Po provedených
opravách byla celá budova navíc vymalována. Na tyto rozsáhlé opravy jsme využili dotaci
z programu pro obnovu venkova, která v letošním roce činila 110 000,-Kč. Na podzim byla také
zhotovena a namontována nová brána vedoucí na pozemek před školou, která je dle mého názoru
velmi zdařilá, tak jako opravy, které v budově proběhly. Z provedených oprav ve škole mám velkou
radost a moc děkuji všem, kdo se na nich podíleli.

Na podzim jsme zahájili opravy dětských hřišť jak ve Věstoňovicích, tak v Beneticích. Ve
Věstoňovicích bylo současné hřiště demontováno a bylo připraveno dřevo na hřiště nové.
V Beneticích proběhlo odvezení hlíny, zabetonování obrubníků a montážních fragmentů pro nové
prvky. Jako povrch dětského hřiště jsme zvolili prané oblázky, které jsou v současné době pro tento
účel hojně využívány. Pro děti jsou velmi zábavné, ale také bezpečné. V Beneticích se plocha hřiště
rozrostla téměř o dvojnásobek a byly přikoupeny dvě nové „atrakce“. Abych udržel děti v mírném
napětí, zatím neprozradím, o jaké atrakce se jedná. Obě hřiště budou dokončena na jaře příštího
roku. Myslím, že dětská hřiště zasluhují naši pozornost a velice mě těší, že jsme se do nich rozhodli
investovat.
Bohužel jsme v letošním roce nemohli realizovat prodloužení vodovodu „Na Praze“. V dubnu jsem
zahájil patřičná jednání a začal vyřizovat nezbytné administrativní úkony s nadějí, že vlastní stavba
proběhne ještě v letošním roce, ale postupem času se ukazovalo, že jsem byl patrně příliš naivní.
V současné době máme již alespoň územní rozhodnutí a hned začátkem příštího roku budeme žádat
o stavební povolení. Předpokládám, že realizace proběhne na jaře roku 2017.
Myslím, že výčet výše uvedených činností je dokazující, že se snažíme dělat pro obec, co je
v našich silách. Funkce neuvolněného starosty je velmi složitá a to především z důvodu neustále
přibývající administrativy. Pokud se tento trend nezmění (o čemž já osobně pochybuji), bude
vykonávání této funkce nereálné a jsem přesvědčen, že snaha státu je neuvolněné starosty
postupně zatěžovat tak, aby si obce byly nuceny platit starosty uvolněné, což by bylo z finančního
hlediska velké zatížení obecního rozpočtu. Doufejme, že se mýlím a státní správa naopak udělá
takové kroky, abychom si o „svých“ financích a investicích mohli i nadále rozhodovat sami.
Již v několika minulých vydáních našeho zpravodaje jsem se vám snažil popsat plány
zastupitelstva obce na příští rok a tak mi dovolte, abych tak učinil i letos. Naším hlavním úkolem je
konečně realizovat prodloužení vodovodu „Na Praze“. Dále bychom začátkem roku chtěli upravit
park na starém hřbitově tak, aby se stal důstojným. Pokud kraj Vysočina opět poskytne obcím dotaci
z programu pro obnovu venkova, tak ji využijeme na celkovou opravu požární nádrže ve
Věstoňovicích. Hladina vody je již dlouhodobě pod úrovní přepadu, a proto je oprava nevyhnutelná.
Součástí oprav bude samozřejmě výlov ryb a odtěžení usazeného nánosu bahna. V Beneticích na
jaře taktéž proběhne výlov požární nádrže a oprava spár mezi kameny. V průběhu roku také
plánujeme kompletní opravu veřejného osvětlení ve Věstoňovicích. Stávající světla budou vyměněna
na výkonné a úsporné LED světla. Jak jsem již výše v mém příspěvku uvedl, dokončeny budou opravy
obou dětských hřišť. Také bychom chtěli začít s administrativní přípravou pro kompletní opravu
komunikace a chodníků „Na Praze“, která by mohla proběhnout do konce volebního období, tzn. do
podzimu roku 2018. Začátkem roku (pravděpodobně v době jarních prázdnin) proběhne výměna
kotle v budově základní školy. Stávající kotel nám školu vytápí již sedmnáctou sezónu a je na konci
životnosti. Opět jsme naplánovali poměrně velké množství aktivit, kterými bychom se chtěli
v příštím roce zabývat. Zda se nám podaří vše splnit a zda budeme mít na realizování dostatek času,
ukáže až čas. Za sebe a celé zastupitelstvo mohu slíbit, že pro to opět uděláme maximum.

Ke konci svého příspěvku bych chtěl vyjádřit velké potěšení z přibývajících kulturních a
sportovních akcí, které jsou jak v Beneticích, tak Věstoňovicích pořádány. Hasičský ples, pálení
čarodějnic, zahájení a ukončení letních prázdnin, turnaj ve stolním fotbale, turnaj v nohejbale, běh
okolo Javora, drakiáda, rybářské závody, silvestrovský pochod a další. Všechno to jsou akce, které
jsou pořádány pro místní občany a upevňují vztahy v obou obcích. Těchto akcí v letošním roce opět
přibylo a jsem si jistý, že si vždy své příznivce našly a účastníci byli velmi spokojeni. Chtěl bych vyzvat
všechny pořadatele jakýchkoli obdobných setkání, turnajů a dalších aktivit, aby mě neváhali
kontaktovat a požádali o pomoc při pořádání. Zastupitelstvo jednomyslně vyjádřilo těmto akcím
podporu, a proto bychom je chtěli alespoň finančně podpořit.
Doufám, že jsem ve svém příspěvku splnil očekávání alespoň části čtenářů a dostatečně
jsem shrnul dění v naší obci za rok 2016. Jak tento rok hodnotím? Možná jsme neudělali tolik
navenek viditelných oprav a zlepšení (jako např. při vyasfaltování návsi), ale udělali jsme mnoho
práce, která není tolik viditelná, ale o to víc náročná. Osobně uplynulý rok hodnotím jako zdařilý a
doufám v minimálně stejně úspěšný rok 2017. V případě, že by chtěl někdo rozsáhlejší informace o
různých aktivitách obce, nebo kdybyste měli dotazy týkající se obce, prosím, neváhejte mě
kontaktovat. Budu rád za jakýkoli zájem o obec a vše vám rád zodpovím, pokud budu na otázku znát
odpověď. V dnešní době sociálních sítí a internetu postrádám mezi občany komunikaci. Pamatujte,
že jsem zde pro obec a pro její občany.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál klidné prožití vánočních svátků, které jsou svátky
klidu, nikoli svátky šílenství a stresu. Do roku 2017 vám všem přeji především zdraví, skutečnou
rodinnou pohodu, a abyste se svými nejbližším zdárně propluli celým rokem.
Karel Houzar, starosta obce
SDH Benetice

Zásahů. Namísto pouťové zábavy již třetím rokem proběhla sobotní "pouťová grilovačka" před
hospodou. K tanci a poslechu zahrála skupina VOKKNO. Akce s hojným počtem místních obyvatel se
protáhla až do pozdních hodin. V neděli nám zahrála v kostele i na návsi dechová hudba pod
vedením p. Toufara z Budíkovic, kterou vždy zajišťuje náš zapisovatel p. Houzar Antonín st.
Konec prázdnin jsme se snažili nejen dětem zpříjemnit opět malou grilovačkou. Veliký ohlas sklidil
velitel SDH Martin Kosielski, který zajistil zapůjčení sportovního automobilu Kaipan, který postavili
ve studijním programu učni SPŠT. Myslím si, že se všichni vyvozili do sytosti (hlavně Martin). Ještě
bych chtěl zmínit Marii Valíkovou, která nachystala pro děti "šipkovanou". Když se dav dětí
vracejících se ze hry vyřítil, na do té doby klidnou náves, bylo to jako vylodění v Normandii. V tu
chvíli bylo vidět, že dělat takovéto akce má smysl. Proto bychom chtěli, pokud se vše vydaří v létě
opět uspořádat tzv. Hry bez hranic.
Sezónu kulturních akcí jsme zakončili listopadovou výroční schůzí, kde proběhlo zhodnocení celého
roku.
Ze sportovní činnosti, do které se zapojilo až na vyjímky družstvo mladých hasičů, bych chtěl
vyzdvihnout účast na okrskovém cvičení, které letos proběhlo ve Svatoslavi. Skončili jsme na 1. a 2.
místě. Mladé družstvo objelo závody Žďárské ligy, kde nabíralo zkušenosti doufejme do dalších let.
Starší družstvo se zúčastnilo pouze dvou závodů mimo okrsku a to v Kožichovicích, kde jsme
skončili na 3. místě a finále 1. Druhým závodem byl již tradiční Memoriál VŘSR kde v kategorii nad
35 let jsme svůj požární útok nedokončili a v kategorii do 35 let obsadili 7. místo, se kterým jsme byli
velice spokojeni vzhledem ke konkurenci 200 družstev z Čech, Slovenska a letos i Běloruska.
Toto je asi vše z naší činnosti. Všem, kteří nás podporují a pomáhají nám tímto moc děkuji.
Přeji Vám krásné a klidné vánoce a vstup do nového roku pravou nohou.

Bratři a sestry, vážení spoluobčané. S koncem roku přichází i čas ohlédnutí se za uplynulou
sezónou. Činnost sboru bych rozdělil na dvě části, a to sportovní a kulturní.
Do kulturních akcí bych rád zahrnul i loňskou Štěpánskou zábavu, kterou pořádáme tradičně
ovšem vloni jsme poprvé oslovili kapelu z Uherského Hradiště REFLEXY. Naše očekávání většího
počtu návštěvníků byla splněna. Na zábavu dorazilo přes 300 platících což už z minulých let
nepamatujeme. Pořadatelsky tedy velice úspěšná akce.
A teď už do roku 2016. První víkend v únoru se konal hasičský ples s kapelou EVIS, který se pořádá
v domácké atmosféře. Ten se taktéž vydařil a většina návštěvníků dle očitých svědků odcházela
velice spokojena.
V měsíci březnu jsme opět navštívili náš zásobovací pivovar BERNARD v Humpolci. Před jeho
prohlídkou spojenou s ochutnávkou místních "výrobků "jsme byli navštívit bratry hasiče z místního
JSDH, kteří nám ochotně předvedli svoji techniku a přidali pár veselých i neveselých příběhů z jejich

starosta SDH
Vlastimil Vostal
JSDH Benetice
Dovolte mi Vás v tento vánoční čas stručně informovat o činnosti Jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Benetice za rok 2016. Plánů pro tento rok bylo nespočet, ale ne všechny se
podařilo uskutečnit, vyskytly se však nové příležitosti, které jsme využili. Začněme ale postupně.
V průběhu celého roku jsme se věnovali údržbě techniky, jež zahrnuje i pravidelné zkoušky
agregátů, výcviku jednotky a také jsme poskytovali pomoc na vyžádání občanů. Jednotka vyjela ke 4
případům nahlášeným na krajské operační a informační středisko HZS, převážně se jednalo o
likvidaci bodavého hmyzu. Z tohoto důvodu byla výbava jednotky doplněna o speciální ochranný
oblek. V létě proběhl dětský tábor v Brtnici, který jsme pořádali společně s SDH Svatoslav. Tábora se
zúčastnilo 50 dětí a všichni jsme se ve zdraví a dobrou náladou vrátili zpět.

Nyní asi k největší změně. Na jaře jsme se více začali věnovat myšlence získat cisternový
automobil, která vyvrcholila v srpnu pořízením hasičské cisterny Škoda 706 CAS 25 RTHP od hasičů
ze Zahnašovic (okr. Kroměříž). Tato varianta byla zvolena z několika důvodů: velikost vozidla,
finanční náklady, průjezdnost a údržba vozidla. I když vozidlo se řadí mezi starší techniku, je ve
slušném stavu. Bylo po generální opravě čerpadla a částečné motoru, který byl s pomocí Martina
Kosielského „doladěn“. Na vozidle provádíme postupně další úpravy dle našich požadavků. Cisterna
byla pořízena za 60 000Kč. Ve vozidle je 3,5m3 vody a má výbornou průjezdnost terénem. Na provoz
vozidla bude přispívat Kraj Vysočina. Pevně doufáme, že vozidlo bude především využíváno pro
technické pomoci (úklid vozovky, zavlažování), dohledu při pálení či preventivní činnosti, než při
požárech. V září proběhla úprava zbrojnice, tak abychom měli pro cisternu stanoviště. I když
parkování není nejsnadnější, šlo o nejrychlejší variantu bez nákladů. V říjnu jsme se po věrné službě
rozloučili s vozidlem Lada Niva, které bylo odprodáno za 36 000Kč.
S pořízením cisternové stříkačky souvisí i probíhající úpravy členské základny jednotky a
splnění odborných požadavků a výcviku členů, tak aby byl pokud možno zajištěn výjezd v kteroukoliv
denní či noční hodinu.
Na závěr bych chtěl poděkovat za podporu zastupitelstvu obce, členům jednotky a všem
podporovatelům. Krásné Vánoce a šťastný nový rok za jednotku přeje
Jan Vostal, velitel JSDH
Vážení spoluobčané,
přijměte ode mě v předvánočním čase milý pozdrav.
Když se ptám dětí, na co se nejvíc těší o Vánocích, odpovídají, že na dárky. Nedávno jsem
se zeptal i někoho staršího, a ten mi odpověděl, že není na co se těšit. Dva pohledy na Vánoce. Jak
to tedy vlastně je?
Odpověď je jednoduchá. Vánoce jsou důvodem k těšení pro všechny, kteří pochopili jejich
pravý smysl. Jsou to totiž svátky největšího obdarování, jaké jsme my, lidé, mohli dostat. Bůh se pro
nás stal člověkem a narodil se skrze člověka v Betlémě.
Když se díváme na naše betlémy, vidíme, že k jesličkám pospíchají děti i dospělí, mladí
i staří, obyčejní i ti urození lidé. Úžasná Boží Láska, přicházející skrze narozeného Ježíška, se sklání ke
každému lidskému srdci, které je ochotné ji přijmout. Záleží jenom na nás, jak se zachováme.
Můžeme se těšit pouze na to hmotné, co samozřejmě k Vánocům patří, ale po Vánocích
rychle přejde a nám zbude jen úleva, že už je ten shon za námi.
Ale mohu se také těšit z vědomí, že Boží Láska přišla na svět i kvůli mně a já se jí mohu
nechat stále obdarovávat. Stačí málo, jen otevřít srdce. Udělejme to! Bůh každého z nás miluje - a
jeho Láska je nekonečná a bez podmínek.
Přeji Vám požehnané svátky vánoční a také hodně zdraví a Božího požehnání do nového
roku 2017.
Václav Knotek, farář

Milí rodiče, občané Benetic,
opět nastal čas, kdy si s dětmi ve škole radostně prozpěvujeme koledy a povídáme o vánočních
tradicích. Rok utekl neuvěřitelně rychle, v září nám do lavic zasedlo 5 nových prvňáčků a počet žáků
se tak dostal na dlouho očekávaných 20. Všichni víte, že naše škola měla před několika lety namále.
Počet 11 či 13 dětí v lavicích vedl mnohé ke zcela pochopitelné úvaze, zda školu zachovat či
směřovat finanční prostředky jiným směrem. Naštěstí zvítězila moudrost a prozíravost, hubená léta
jsme přežili a dnes se obec Benetice může pyšnit školou s perspektivním výhledem na další
fungování a mnohaleté zajištění výuky pro děti mladšího školního věku.
V letošním roce prošla škola zcela zásadními změnami, za které jsme velmi vděční. V průběhu letních
prázdnin proběhla kompletní rekonstrukce toalet. Dosavadní byly již opravdu nevyhovující. Staré,
zapáchající odpady, neomyvatelné stěny, to vše bylo dětem, rodičům i návštěvníkům školy trnem
v oku. Nyní už máme zcela nové, funkční, barevné toalety, přesně takové, jaké si školáci zaslouží. Po
této akci následovalo vymalování celé budovy. Interiér teď působí dynamicky a svěže. Z tříd jsme
také odstranili nevzhledné, poškozené skříně a byl nám na míru zhotoven moderní školní nábytek.
Jako další z nezbytně nutných úkonů jsme vyměnili trubice osvětlení ve třídách. Kapacita starého
zářivkového osvětlení již nesplňovala hygienické požadavky. Posledním z letošních kroků bylo
natření zárubní a dveří v interiéru, aby dojem z novoty a čistoty působil komplexně.
Všechny tyto aktivity, na které jsme čekali mnoho let, stály spoustu úsilí. Od sepsání projektu, po
shánění dotací, výběr firmy, sestavení návrhů, dozorování atd. Velmi ráda bych tímto poděkovala
zastupitelstvu obce, že se nebálo do tak rozsáhlé rekonstrukce pustit, dalo dětem podnětné,
moderní školní prostředí, kde je radost pracovat, učit se a tvořit. Také bych ráda poděkovala všem
ochotným, pracovitým lidem, kteří přiložili svoje ruce k dílu, ať při stěhování, montování či uklízení.
Veškeré toto snažení má zcela jistě svůj smysl. Pořád věřím, že v malé škole je vytvářeno
přirozenější, přehlednější a bezpečnější prostředí než ve škole velké. Všichni se vzájemně známe,
případné konflikty můžeme řešit okamžitě, nedochází zde k šikaně. Věřím, že děti budou rády na
benetickou, malou, ale moderní a útulnou školu vzpomínat.
Na závěr mi dovolte, abych všem popřála krásné, pokojné Vánoce strávené v okruhu nejbližších lidí,
v novém roce pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Miroslava Straková, ředitelka ZŠ Benetice
Benetický fotbálek
V sobotu 27.2.2016 se na tradičním místě odehrál již III. ročník turnaje ve stolním fotbale
s názvem BENETICKÝ FOTBÁLEK 2016. Opět jsme se sešli v hojném počtu sedmi dvojic, tudíž jsme si
užili této hry dosyta. Dosyta jsme si také užili tekutého občerstvení a tataráku, který byl k mání po
celou dobu turnaje. Účastníci si tedy na úroveň přípravy turnaje a zázemí nemohli stěžovat.
Turnaj jsme odehráli nejprve stylem každý s každým. Tabulka nám po odehrání 21 zápasů
řekla, která z dvojic bude hrát o medaile a na koho zbydou boje o konečné umístění. V minitabulce o

umístění na pátém až osmém místě byly souboje velice napínavé a plné dobré nálady. Na sedmém
místě se nakonec umístili manželé Laďa a Eva Mikulášovi, na sedmém místě (dnes již manželé)
Zdenda a Kamča Doležalovi a na místě pátém manželé Marek a Renča Houzarovi. Boje o stupně
vítězů byly urputné, nabité zdravou soutěživostí, ale přesto se nesly v duchu dobré nálady a pohody.
Po odehraných semifinálových bitvách zvítězila v souboji o třetí místo dvojice Radek Novotný
s Adamem Rozkydálkem nad manželi Karlem a Kamčou Houzarovými. Nervydrásající finálový
třísetový zápas nakonec zvládla lépe dvojice Libor Žák s Alešem Novotným před manželi Tomem a
Hankou Kosielski.
Po celou dobu turnaje byla nálada více než příjemná a za to všem zúčastněným děkuji.
Děkuji také samozřejmě majitelům stolního fotbalu za bezúplatné zapůjčení. IV. ročník Benetického
fotbálku se uskuteční v únoru nebo březnu příštího roku. Za letošní turnaj ještě jednou všem děkuji
a na ten příští se na hráče společně se zástupkyní ředitele turnaje pro komunikaci s veřejností 
velmi těšíme.
Karel Houzar
RYBY, PIVO, POHODA
Letošní místní rybářská sezóna byla v kostce velice zajímavá. A proto, nebo snad přesto, že
se doba lovu prolíná s otevírací dobou místní klubovny není rozhodně nouze o zajímavé úlovky – byť
se jedná o chycení telegrafního drátu. A proto se i letos na čestném místě nad vodou objevilo
několik trofejních kousků.
Největší radost z úlovků mají především děti - jakmile zpozorují, že někdo táhne z vody
rybu, hned se semknou v jeden gang a běží úlovek patřičně okomentovat - „To je ta samá jak před
chvílí, ty chytáš pořád jednu a tu samou“ - potom se s rybou patřičně rozloučí a s jásotem se ryba
vrací zpět. I tak by se daly popsat chvíle strávené u místního rybníčku.
Někdy kolem srpna se začal rodit plán na uskutečnění 1. rybářských závodů. Po několika
debatách a vyslechnutí názorů a nápadů se ustanovilo datum na 2.10.2016. Akce proběhla ve
veselém duchu a náladě, která byla doplňována burčákem od pana Herbricha, komediálními
vsuvkami Libora Novotného a veselými historkami od Jardy Valíka. Jen ty ryby na ty závody poněkud
zapomněly, ale nakonec se nad všemi devíti závodníky slitovaly a rozhodly o prvních třech místech,
ostatní umístění se po dohodě rozhodlo losem. Los proběhl za přísného a bedlivého dohledu
místního vodníka, který celou akci sledoval z pod místního stromu. Medailové pozice obsadili 1.místo Zdeněk Krejčí ml. (kapr 56cm), 2.místo Vítězslav Herbrich (kapr 54 cm) a konečně 3.místo
Jan Vostal (lín 37cm). Akce se myslím povedla a i přes mírnou nepřízeň počasí doufám, že se všem
zúčastněným líbila. V příštím roce se budeme snažit akci opět uskutečnit.
Velké díky v této akci patří zejména panu Karlovi Krejčímu ml. za poskytnutí nepřerušované zásoby
občerstvení, za zajištění technického a logistického centra děkujeme panu Antonínu Houzarovi ml. a
Tomáši Nováčkovi. Dále bych chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat všem sponzorům za krásné
ceny a všem zúčastněným.
Do nového roku vám tímto přeji hlavně hodně zdraví a trpělivosti. Petrův zdar.
-TN-

Vážení spoluobčané,
pomalu končí rok 2016 a z pohledu lesního hospodaření to je rok přemnožení kůrovců v lesích
všech kategorií. Nevyhnulo se to ani našim lesům.
Práce v lesích se odvíjela především v těžbě dříví, převážně napadeného kůrovcem. Vytěženo
3
bylo 930 m smrkového dříví, hlavně v prvním a třetím čtvrtletí. Zvolil jsem pouze sortimentní
výrobu v porostech s následným vyvážením vyvážečkou na odvozní místo. Odtud bylo dříví
expedováno odběratelům.
Dodávky byly uzavřeny se třemi firmami. Wood & Paper a.s. – dodávka do Holzindustrie Maresch,
a to pouze kulatina smrková. Vláknina byla dodána do Silva c.z. , s.r.o. Jihlava a přetříděná lepší
vláknina na Pilu Dvořák s.r.o. jako KPZ. V novém roce bychom chtěli nadále s těmito firmami
spolupracovat pro bezproblémový odbyt dříví, relativně za slušné ceny.
V pěstební činnosti jsme provedli pouze práce v ochraně kultur, proti buřeni ožínáním, proti zvěři
nátěrem. Byly opraveny oplocenky a částečný úklid klestu. Ve výchovách porostů do čtyřiceti let byly
zásahy odloženy pro nedostatek kapacit dřevorubců. Toto bezvýznamné zpoždění snadno splníme
do konce platnosti LHP.
V roce 2017 počítáme pouze s těžbou nahodilou, plynoucí z obranných opatření proti kůrovci,
zpracováním kůrovcového dříví a zpracováním případné živelné nahodilé hmoty. V pěstební činnosti
předpokládáme přípravu kalamitních ploch pro zalesnění drcením klestu a zbytků po těžbě drtičem.
Následné zalesnění holin bude provedeno v jarních měsících a dle vývoje počasí i na podzim. Část
ploch bude ve vhodných lokalitách připravena na přirozenou obnovu melioračních a zpevňujících
dřevin. Běžně budou prováděny práce v ochraně kultur proti buřeni a zvěři. Lapače na kůrovce musí
být nainstalovány pro monitoring jeho rojení a také pro obranu smrkových porostů.
Ekonomický přínos do pokladny obce byl v letošním roce velmi příznivý. Zobchodovat se podařilo
všechno dříví i přes velký přebytek nabídky nad poptávkou. Trh s dřívím je velmi přesycen
nadprodukcí z kůrovcových těžeb ve státním, obecním i soukromém sektoru.
Malé ekonomické zhodnocení :
- příjmy za prodané dřevo
1.367. 329,- Kč
- výdaje za materiál a práci
394. 338,- Kč
-------------------------------------------------------------Čistý výnos
972. 991,- Kč
-------------------------------------------------------------Z pohledu obecní kasy byl rok 2016 velmi úspěšný, ale z pohledu normálního hospodaření se však
zisky z prodeje dříví pohybují kolem 65 %, oproti zobchodování kvalitního syrového dříví.
Čistý výnos je třeba brát s rezervou, neboť náklady z výsadeb holin budou v příštích letech
následovat.
Závěrem přeji všem občanům Benetic a Věstoňovic spokojené prožití svátků vánočních, veselého
Silvestra a hodně zdraví v novém roce 2017.
Víťa Herbrich

Kronika obce - XI díl

Rok 1932
Rok 1930

Strach před zimou r. 1930 byl veliký; neboť všeobecně se soudilo, že bude zase tak tuhá; ale nebyla.
Zima byla velmi mírná a sněhu také málo. Brzké a krásné jaro jsme prožívaly. Jen květen byl hodně
studený. Zato v červnu byla velká parna; a následkem toho veliké sucho, které i způsobilo, že nastaly
brzo, předčasně i žně. Po 10. červenci již se žala žita, a to se nepřihodí tak často, i oves posečený 12.
července bylo možno u Věstoňovic spatřiti. Koncem července přišla dlouho čekaná vláha, která
v přestávkách trvala až do polovic srpna, takže žně se protáhly dosti dlouho a zbylé obilí hlavně oves
na polích i vzrostl.
Dne 7. března 1930. dožil první president republiky čsl. Tomáš Garigue Masaryk 80let. Toho dne
byly po celé republice ve všech obcích konány veliké oslavy. V Beneticích byla dopoledne ve školní
místnosti slavnostní schůze obecního zastupitelstva,na níž jednohlasně byl pan president T. G.
Masaryk byl jmenován čestným občanem Benetice – Věstoňovice.
Na jaře vykonána volba místní školní rady, jejímž předsedou zvolen byl Jaroslav Čapek, rolník
v Beneticích.
V květnu provedeno bylo po celé republice československé sčítání zemědělských a lesních
podniků za účelem statistickým a hospodářským.
Autobusová linka mezi Třebíčí a Měřínem – dlouho čekaná a očekávaná – zavedena byla koncem
měsíce dubna. Autobus p. Františka Kyrysky, obchodníka na Podklášteří, vyjížděl ráno z Měřína a jel
přes Benetice, Budíkovice, Týn do Třebíče odtudž o ½ 12. hod vracel se opět do Měřína. Veliká výhra
to pro Benetice a celý okolní kraj. Jen si jest přáti, abytoto jedině zde možné spojení se udrželo a
žádné neštěstí se při tom nepřihodilo.
V měsíci září :20.: byl ze státního nařízení proveden soupis všech ovocných stromů; a to i těch
které v zimě 1929. zahynuly, a těch, které do Té doby již osázeny byly.
Ve dnech 26, 27, 28, října napadlo v kraji našom a v Beneticích zvláště taková spousta sněhu, že
na některých místech silnice musely býti prohazovány, neboť ani pro automobily, ani pro povozy
nebyly pro veliké závěje schůdné.
Sněhem tímto způsobeny byly nedozírné škody na lesním stromoví. Dle vládního nařízení
vykonáno bylo z 1. na 2. prosinec druhé sčítání lidu v republice čsl, první vykonáno bylo r. 1921.
Rok 1931
Nepřinesl nic zvláštního a důležitého.

Toho roku: 21. února: konány byly v Beneticích a Věstoňovicích volby do obecního zastupitelstva.
Konány byly tentokráte opožděně ne s ostatními obcemi, protože k posledním volbám byly činěny
různé námitky, čímž dříve zvolené obecní zastupitelstvo nemohlo nastoupiti, a proto muselo nyní
dosluhovati, až 4 letá jeho působnost vypršela. Volby konány byly dohodou, a starostou zvolen
nejmladší člen a také nejmladší hospodář v obci Alois Vaněk, rolník čísl. 11 v Beneticích.
Nestává se často, aby v kraji bylo krupobití, ale 6. července navštívena byla osada Věstoňovice
tímto zlem. Zničena byla všechna úroda žita, a ostatní plodiny se již valně nevzpamatovaly. Lidé
neměli ani potřebného obilí na podzimní setí, než dobročinnost mnohých z okolí pomohla.
Tohoto roku obec Benetice – Věstoňovice rozhodla se také ku stavbě silnice na svém katastru ku
Svatoslavi. Silnice zhotovena, ale řádně nedokončena, snad se tak stane později, neboť jen tak se
může státi silnicí obecní.
Opis z obecní kroniky
-jv8. hokejová sezóna týmu HC Benetice
Už zbývá jen pár dní, než začne nový rok kalendářní, a tak je na čase shrnout uplynulý rok hokejový.
Již tradičně čekalo naše hokejisty od ledna play off skupiny B, ve kterém se snažili probojovat mezi
elitní čtyřku, postupující do extraligy Městské hokejové ligy VM. V této skupině mezi sebou soupeřilo
8 týmů a hrálo se dvoukolově, což přineslo 14 zápasů, ze kterých benetičtí třikrát slavili vítězství,
dvakrát si body rozdělili se soupeřem a devětkrát se bohužel radovali soupeři. Naši hráči se tak se
sezónou rozloučili na 7. místě a setrvali tak pro další rok v 1. lize ML VM.
Po individuální letní přípravě se HC Benetice sešli k několika přátelským utkáním, aby se připravili na
novou sezónu. V říjnu je pak čekal ostrý ligový start. V základní skupině na benetické lvy čekalo 11
týmů a každý chtěl urvat jejich body. To se však povedlo pouze dvěma týmům a díky tomu naši hráči
zakončili před Vánocemi základní skupinu na skvělém druhém místě. Nutno podotknout, že získali
dvě velmi cenná a nepřehlédnutelná prvenství a to v počtu vstřelených gólů (98) a v rozdílu
vstřelených vs. obdržených gólů (98:32). Tato úžasná bilance je důkazem silného útoku, efektivní
obrany a výborného gólmana.
Díky tomuto perfektnímu výsledku v základní části se benetičtí mohou opět těšit na urputné boje o
nejvyšší ligu. Play off skupiny B odstartuje již před Vánoci a potrvá až do března, kdy se dočkáme
rozuzlení, které 4 týmy postoupí.
A proto přijďte fandit našemu týmu a přejte mu hodně úspěchů v novém roce! 
Hana Kosielski

KNIHOVNICKÉ OKÉNKO 2016
V každoročním knihovnickém okénku chceme jenom připomenout všem knihomolům a
knihomilovníkům, že Obecní knihovna v Beneticích stále funguje!
Otevřeno bývá každý čtvrtek od 18:30 do 19:30 hodin.
Knihy, které jsou zde k půjčení jsou jednak z místního fondu, jednak z fondu Městské knihovny
v Třebíči. Časopis D-Test pro spotřebitele, který knihovna v posledních letech odebírala, již od
nového roku nebude, k dispozici ale zůstanou všechna čísla minulých ročníků.
S přáním všeho dobrého do nového roku 2017 Vás z knihovny zdraví
Olga Novotná a Lucie Vostalová
Údolím Divoké Oslavy
Před časem jsem tu zmínil cestu na kole kolem říčky Balinky z Frankova Zhořce k soutoku s řekou
Oslavou ve Velkém Meziříčí a dál podél Oslavy, Nesměřským údolím až do Vanče. A taky jsem psal,
že pojedu dál. Dál kolem Oslavy, až k jejímu soutoku s řekou Jihlavou. Je středa 6. července, státní
svátek, volný den. Nádherné slunečné počasí. Vyjíždím až kolem osmé, směr Nárameč. Trochu mě
zdrželo prázdné zadní kolo. Trn v plášti. Do Doubravy a na Spálený dvůr ještě po asfaltu, pak už polní
a lesní cesty. Kousek za Spáleným dvorem, u cesty je zatopený mini lom, uprostřed březového hájku.
Vždycky se tu stavím, trochu se pokochat. Asi po pěti dalších kilometrech zastávka v obci Pyšel u
gotické tvrze ze 14. století. Takový letmý dotek středověku  Po chvíli jízdy polem a lesem, kolem
rybníku Podkova, mě vítá obec Vaneč. Mají tu zajímavé názvy ulic – Hastrmanova, Potácelova, a
samozřejmě hospůdku U Hastrmana. Bylo zavřeno  Ještě krátké zastavení u svérázného
rozcestníku, orientující zbloudilého turistu třeba na Tokio, New York, či Sacramento. Jediné z měst,
které by snad připadalo v úvahu je Velehrad – 119 km 
Odtud dál už mě povede řeka Oslava. Ocitám se na Mlynářské cyklostezce (Nové Město na
Moravě přes Velké Meziříčí, Tasov, Náměšť, Vranov nad Dyjí rakouský Hardegg. Délka 185 km, 48
mlýnů. Jednou si ji sjedu celou) Jsem 25 km od domova a před sebou asi 60 km podél vody do
Ivančic, kde se Oslava vlévá do řeky Jihlavy. Terénem, o kterém nic nevím. V mapách jsou sice
značeny turistické stezky, ale ty se často od řeky odklánějí. Já se chtěl vody držet co nejvíc.
Připraven, nést kolo nepřístupným terénem třeba i na zádech. Naloučanský mlýn, Naloučany a
Náměšť nad Oslavou. Zatím to jde dobře. Cesty a pěšinky pro kolo dobře sjízdné. Náměšťský most
(Baroko z r 1737). A za městem hledání cesty k řece. Moc se mi to nepovedlo. Vybral jsem asi špatné
roční období. Všude spousta vysoké trávy. Po několika pokusech dostat se na levobřežní turistickou
červenou trasu se mi to podařilo až Pod Pastířkou. (značný kus krásného údolí jsem vlastně viděl až
při listopadové pěší výpravě k Čertovu mostu po druhém břehu). Konečně řeka. Zastavil jsem a
kochal se tou nádherou. Úzké hluboko do terénu zařízlé údolí se stráněmi porostlými hustým lesem,
na jehož dně šumí mělká říčka s hladinou posetou stovkami kamenů. Nikde ani živáčka. A nad tím
vším, modré nebe, zalité sluncem. Tuhle idylku jsem si vychutnával asi tak pět minut, když tiché
šumění vody, roztrhne břeskný zvuk, který se valí hlubokým údolím jako voda s provalené přehrady.
Jasně, je poledne a první středa v měsíci. Nějaký dodržovatel, nejspíš z Kladerub, zkouší sirénu.
Sedám na kolo a jedu dál. Po chvíli se údolí trochu otevře a po levé straně toku se objevují chatky. U
jedné z nich podepisuji petici proti uvažované stavbě přehrady u Čučic a zatopení tohoto úžasného
údolí. To snad není pravda. Vždyť přece pár kilometrů na západ už dvě přehrady jsou – na řece
Jihlavě a už jedno nádherné údolí tohoto kraje zmizelo pod hladinou vody. Kousek níž po proudu

brzdím u památníku šesti britským vojákům, kteří zde zahynuli při pádu vrtulníku 9. září 2004. U
Skřipinského mlýna přejíždím silnici mezi Mohelnem a Březníkem a opět se nořím do stínu lesa
podél řeky. Po chvíli se červená trasa od řeky odklání. Opouštím ji a prodírám se dál kolem vody i
s několikerým broděním na druhou stranu. Pro cyklistu dost náročný terén. Míjím odbočku na Kraví
horu a za Senoradským mlýnem musí kolo na rameno. Až k rozcestníku Pod Levnovem. Najíždím na
pivovarskou cyklostezku. O kus dál přejíždím na druhou stranu řeky po mostě, který je evidentně
smontován ze dvou nesourodých částí. V roce 1928 dosloužil a byl rozmontován dvouobloukový
příhradový Podklášterský most v Třebíči. A četl jsem, že jeden jeho oblouk se klene přes říčku
Balinku a druhý je na řece Oslavě. No a ten jsem asi právě objevil. S lítostí opouštím možnost
vyšplhat se na vrchol Velké skály a dopřát si tak úžasný výhled na pohádkové údolí se zříceninou
hradu Levnov (také Ketkovský hrad- od r. 1346. Okolo r. 1440 byl obsazen rakouskými lapky,
následně dobyt moravským vojskem královských měst a r 1442 rozbořen). Dnes jsem si stanovil jiný
cíl. Tak někdy příště. Za Ketkovickým mlýnem se údolí rozšiřuje a je tu i víc chatek. Je tu krásně. Po
několika kilometrech se cyklostezka od řeky odklání a já opět brodím na druhou stranu. Stále kolem
vody. Místy se řeka zeširoka rozlévá a jinde teče jen úzkým korytem. Její voda po celém toku objímá
stovky, tisíce kamenů vyčnívajících z hladiny. Někde se dá na kole jet úplně v pohodě a z toho se
prodírám hustým porostem nebo s kolem na rameni krůček za krůčkem po stezce na skalnatém
srázu. Mnohokrát se na cestě zastavuji a fotím si tu úžasnou scenérii. Za každým ohybem řeky se
otevírá nová podívaná a já se s každým kilometrem ujišťuji, že vyšlápnout si dnes na Oslavu byl ten
nejlepší nápad. Do Oslavan jsem dorazil po žluté trase kolem třetí odpoledne. V nejbližší restauraci
si dávám pozdní oběd. Do cíle – soutok Oslavy s Jihlavou – to mám už jen kousek. Necelých pět
kilometrů. A ještě po nové vyasfaltované cyklostezce. Soutok sám je v řídce zastavěném západním
okraji Ivančic. Odtud dál už krajem protéká, o vody Oslavy posílená, řeka Jihlava. Směrem na
Pohořelice a dál k obci Iváň za kterou se těsně před Novomlýnskou nádrží střed, vlévá do řeky
Svratky, a spolu se Svratkou pomohla Dyji plnit „Mušovská jezera“. Mířím domů. Teď už jen po
asfaltě. Je pět hodin odpoledne, na tachometru 88 kilometrů a před sebou ještě víc jak 60. Proti
čerstvému větru, o kterém jsem v údolí u řeky neměl ani ponětí, a který mi návrat domů hodně stíží
a minimálně o hodinu prodlouží. V Mohelně zastávka na kávu a zmrzlinu, malá odbočka na
Hadcovou step a k rozhledně Babylon. Domů jsem přijel těsně před devátou. Vyčerpaný ale nadšený
z krásného dne a údolí, kterým jsem projel a pro sebe teprve objevil.
Kdo by se chtěl podívat na pár fotek, tak na adrese - http://jirkafik.rajce.idnes.cz/
Údolí řeky Oslavy má být zatopeno. Nepříjemná informace, alespoň pro mě. Ano, je záměr
vybudovat přehradu u Čučic a to v horizontu 15 – 20 roků. Podrobnosti na adrese; http://www.sososlava.cz/info. Technicko-ekonomická studie je vypracována a byla předána ministerstvu
zemědělství. Teď jsou s ní seznamovány dotčené obce. Starosta Oslavan Vít Aldorf, spolu
s frontonem skupiny Kamelot, Romanem Horkým a dalšími aktivisty, zorganizovali petici proti
výstavbě přehrady. Petici podepsalo téměř 25 tisíc lidí a byla předána k projednání do parlamentu.
Tak uvidíme.
Co na závěr? Všem Vám přeji krásné Vánoce, veselého Silvestra a šťastný rok 2017. Hlavně zdraví
a stálý úsměv, na znamení, že je všechno v pohodě a jak má být.

Jiří Vlach

Nohejbalový turnaj
Tento rok jsme uspořádali 16. ročník nohejbalového turnaje "O pohár Obce Benetice". Letos se
zúčastnily 4 týmy. Ve finálovém zápase zvítězila trojice Novotných – Libor, Aleš a Radek, která
porazila obhájce loňského prvenství Milana Cejpka,Petra Mikuláše a Zdeňka Doležala z Hodova. Na
třetím místě skončili Ladislav Mikuláš, Michal Valík a Radek Novotný z Věstoňovic, na čtvrtém místě
Zdeněk Krejčí, Petr Přinosil a Martin Starý.
Závěrem bych chtěl poděkovat za podporu Obcím Benetic, Horních Vilémovic a paní Koukalové za
vynikající občerstvení.

STAROSTOVSKÝ SVAŘÁK
I v letošním roce se opět uskuteční v obou obcích tradiční „Starostovský svařák“ spojený
s ohňostrojem. Dojde pouze ke změně termínu a sice tak, že v Beneticích proběhne svařák na návsi
až 1.1.2017 od 17:00hod. Po zahřátí svařáčkem budeme moci vidět i ohňostroj, který se také posune
až na 1.1.2017. I ve Věstoňovicích proběhne svařák s ohňostrojem až 1.1.2017 s tím rozdílem, že
začátek bude v 18:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.
Karel Houzar a Petra Vodová
Údaje za rok 2016: k 21.12.2016 má obec Benetice 191 obyvatel.
Významné výročí v roce 2016:

»RN«
Nejstarší občankou je paní Marie Mikulášová, Věstoňovice 11, která oslavila 91 let. Srdečně
gratulujeme.

Věstoňovický běh okolo Javora
K řadě akcí, které se ve Věstoňovicích daří každoročně organizovat (čarodejnice, letní opékání,
drakiáda, silvestrovský pochod….), v letošním roce přibyla další a to „Věstoňovický běh okolo
Javora“, který vznikl díky myšlence L.Mikuláše, který se tak stal i hlavním organizátorem. Trasu
závodníkům naplánoval v délce asi 3,5 km, na které bylo mimo jiné nutno pokořit Jelení hlavu či
Velký Javor.
Z dospělých celkově zaběhlo 12 běžců a nejlepší čas se na stopkách zastavil na 16 min. a 32 sec.
Myslelo se i na menší závodníky, kteří co do počtu silně konkurovali dospělým. Děti si oběhly okruh
kolem Věstoňovic, nebo si daly alespoň časovku okolo rybníka na návsi.
Do cíle se podařilo doběhnout každému a troufám si říct, že všichni byli svým výkonem mile
překvapeni a maximálně spokojeni.
U závěrečného ceremoniálu samozřejmě nechybělo celkové hodnocení, vyhlášením výsledků,
předání perníkových medailí a poté pokračovala volná zábava.
Věřím, že se tato akce objeví v našich kalendářích i v dalších letech, že se mezi závodníky najdou i
nové tváře a že se každému opět podaří zaběhnout svůj osobní rekord 
Ráda bych vás také pozvala na „Silvestrovský pochod“, který proběhne 31.12.2016, sraz v 9:30 na
návsi ve Věstoňovicích. Trasa bude opět stejná jako v minulých letech, okolo Velkého javora
k Hubertusu a zpět.
Přeji Vám krásné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné
pohody.
Petra Vodová

Skoumal František
Valík Jaroslav
Přinosilová Jarmila
Krejčová Věra
Pacal Stanislav
Přinosil Josef
Vostal František

60 let
60 let
70 let
70 let
75 let
75 let
80 let

Benetice 15
Benetice 18
Benetice 25
Benetice 38
Benetice 24
Benetice 25
Benetice 7

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme především pevné zdraví, štěstí a lásku.
_________________________________________________________________
Noví občánci:
Novotná Nela
Vostal Hynek
Petrášová Štěpánka

Věstoňovice 1
Benetice 38
Benetice 32

23.6.2016
19.8.2016
20.12.2016

Přejeme hodně zdraví, štěstí a láskyplnou péči rodičů.
__________________________________________________
Opustili nás:
Vlachová Libuše
Bukovská Hana
Krejčová Františka
Vostalová Milada

Benetice 14
Benetice 9
Benetice 27
Benetice 7

Věnujme tichou vzpomínku…..
____________________________________________

