Benediktin

Ora et labora

Leden 2007

Vážení občané
Dostává se Vám rukou zpravodaj naší obce, jehož prostřednictvím Vás chceme
informovat o tom co se u nás událo i jaké máme představy a plány do dalších období.
Tento prozatím experiment se budeme snažit vylepšovat a pro příště bude mít i každý
z vás možnost přispět svojí troškou do mlýna a zveřejnit zde nějaký nápad. Název
Benediktín, jak už sami jistě tušíte vznikl pohledem zpět. Benediktíni založili Benetice a
Benetice vydávají svého prvního Benediktína.
Rok 2006 lze hodnotit jako vcelku úspěšný. Po různých peripetiích se podařilo
dokončit a zkolaudovat autobusovou zastávku, na kterou jsme získali 127.000 Kč dotaci.
Je řešena zatím jednosměrně , ale i tak došlo v daném místě ke značnému zlepšení a to
nejen z hlediska vzhledu, ale hlavně z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Při opravě
střechy kostela obec vypomohla částkou 100.000,- Kč a dřevem z obecního lesa. Některá
místa v obci byla zpevněna zámkovou dlažbou a budova obecního úřadu už si nové
schody také určitě zasloužila. Původní schody, již jednou provizorně opravené, hrozily
zřícením a nebezpečí úrazu bylo opravdu vysoké. Nový vstup do budovy v budoucnu jistě
pomůže i s dalším využitím volných prostor. Chtěli bychom například upravit bývalou
jídelnu na obecní knihovnu s možností přístupu na internet. „Valíkova“ zahrada, resp. část
kterou jsme odkoupili a na jejíž vyrovnání byla použita suť ze staré školy, nám působí
starosti. Zvláště v jarních měsících vyskytující se velké množství vody nás donutilo
plochu odvodnit, ale začal se projevovat jiný negativní jev plochy, která má určení jako
budoucí hřiště. Napršená voda se jen velmi špatně vsakuje. Voda doslova vytváří jezírka a
takovou plochu nelze osít trávou a využívat. Bude ještě nějakou dobu trvat než se to
podaří vyřešit k celkové spokojenosti.
Co se týká společenského života, jistě sem patří informace, že máme kronikáře. Stal se
jím pan Jan Bukovský. Všichni známe jeho fotografie z nejrůznějších akcí a jeho potřeba
vše zdokumentovat hovoří za vše. Jsem velmi rád, že tuto nelehkou úlohu přijal. Chtěl
bych vás všechny touto cestou požádat o podporu při zaplňování velké mezery v kronice
a pokud máte informace, fotografie nebo jiný materiál k dávné či nedávné historii naší
obce, prosím buďte našemu novému kronikáři nápomocni. Samozřejmě, že se můžete i v
tomto obracet také na mne.
Akce „Sjezd Žleba na čemkoli“ konaná 19.února a „Hry bez hranic Benetic“ z
19.srpna určitě stojí za zmínku i když komentář k nim je poměrně jednoduchý. Byly
a zůstaly to prostě dny s velkým D. Výborný nápad a skvělí organizátoři v kombinaci s
perfektním počasím. Tak tohle většině z nás umožnilo utéct od každodenních starostí
a shlédnout nevšední podívanou. Omlouvám se všem, kteří se větší či menší měrou
zasloužili o přípravu a průběh těchto akcí a bez kterých by se to neobešlo, že je zde
všechny nevyjmenuji. Nechci nikoho opomenout. Všem za to velmi děkuji. Dovolím si
ale zvláště poděkovat těm, kteří všechno vymysleli a zorganizovali. Tyto akce proběhly
pod taktovkou členů a funkcionářů sboru dobrovolných hasičů a jsou to: Karel Krejčí ml.,
Vlastimil Vostal a Michal Valík. Právem jim tedy patří díky a uznání nás všech. Bude jistě
skvělé, když se přidají další aktivisté a svými nápady podpoří podobnou činnost. Fantazii
se meze nekladou a každá příležitost kdy se můžeme setkat, popovídat, pobavit a třeba i
zasoutěžit, je vítaná, protože práce a starostí máme všichni dost.

Chci také poděkovat za účast v komunálních volbách. Dostavilo se téměř 81% voličů. Je to
projev vašeho velkého zájmu o dění v obci a o práci zastupitelstva. Zároveň ale musím
upozornit na malou ochotu věnovat trochu svého času a aktivně se zúčastnit práci v
zastupitelstvu. V roce 2002 jsme vybírali z patnácti kandidátů, v roce 2006 už jen z devíti.
Volíme sedm členů a pokud bude podobný pokles zájmu za čtyři roky, nedáme zastupitelstvo
dohromady. Je to spousta práce a starostí navíc, ale vědomí, že mohu přinést něco prospěšného
svojí vísce stojí za to. Vážím si těch, kteří kandidovali. Jsou ochotni pracovat pro obec a
počítám s nimi. Jménem svým i ostatních členů zastupitelstva děkuji za důvěru, kterou jste nám
o volbách dali.
Silvestrovský večer v KD. Myslím, že kdo se zúčastnil rozhodně nelitoval. Na dobře
připravený a moderovaný program, který připravili opět členové SDH, malinko vrhala stín
porucha na kotli teplovzdušného topení. Organizátoři alespoň částečně zajistili náhradní zdroj
tepla a dobrá nálada nijak neklesala. Jen bundu odložil málokdo. Správce KD Michal Valík už
na odstranění závady pracuje a Hasičský ples který se bude konat 3. února přivítá návštěvníky
příjemně vytopeným sálem. Zpět k Silvestru, resp. K půlnočnímu odpalování zábavné
pyrotechniky. Mé drobné zranění, při sledování tohoto „živelného ohňostroje“ mě přivedlo na
myšlenku uspřádat při takové příležitosti řízený ohňostroj odborníkem. Zvažte, kolik každý z
nás každoročně utratí za tuhle zábavu. Pokud by se tyto prostředky daly dohromady, jistě
bychom si podobný luxus s větší bezpečností i efektem mohli dovolit.
Mé poděkování patří Vám všem, kteří jste po celý rok dbali o vzhled a úpravu našich obcí,
úklidem před svými domy a zvláště děkuji těm kteří si vzali za své rozkvetlé návsi, zeleň v
okolí zastávky i ostatní plochy.
Do nového roku 2007 Vám všem přeji hlavně pevné zdraví a dostatek energie tolik
potřebné ke zvládání každodenních starostí a povinností. Přeji Vám hodně štěstí, splněných
přání a jenom to nejlepší. A abychom si na konci roku mohli říct byl to dobrý rok.
Jiří Vlach

Nohejbalový turnaj
V srpnu letošního roku uspořádali místní sportovní nadšenci za přispění obcí Benetice
a Horní Vilémovice již 8. ročník nohejbalového turnaje, kterého se účastní většinou
rodáci a odrodilci našich tří sousedních vísek. Počátky turnaje byly náročné, začínali jsme
v prostorách bývalého ZD v areálu „Mezi kůlnami“, na hřišti s těžkým, mnohdy
nebezpečným terénem. Nepříznivé podmínky jsme překonávali zvýšeným nasazením a
nyní již můžeme bojovat na krásném umělém povrchu na hřišti v Horních Vilémovicích.
Soutěží většinou 8 tříčlenných družstev. Úroveň turnaje se neustále zvyšuje a rozdíly
ve výkonech družstev se vyrovnávají. Vždy se podaří sehnat několik sponzorů, kteří
přispějí drobnými cenami. Tento turnaj se za dobu své existence stal již tradicí a také
bezesporu příjemným nedělním odpolednem nejen pro soutěžící ale i pro diváky.
Po napínavých zápasech letos zvítězila trojice ve složení Martin Starý, Alois Šoukal,
Zdeněk Krejčí před trojicí Radek Novotný, Ladislav Mikuláš a Michal Valík. Třetí
skončili Pavel Petz, Libor Novotný a Milan Svoboda.
Na další ročník nohejbalového turnaje (srpen 2007) srdečně zvu všechny milovníky
tohoto krásného sportu.
Radek Novotný

Vážení spoluobčané,
zdravím Vás všechny na začátku roku 2007. Zase můžeme
vnímat jak se nás dotýká čas a častokrát si povzdechneme jak ten
čas letí. Nedávno jsme měli vánoce a ty nám připomínají, že Bůh
vstoupil do světa, do našeho času. Přišel, aby ten lidský čas sám
požehnal svou přítomností a svým životem. V tom má být naše
veliká radost, že Bůh s námi chce sdílet svůj život. Chce to proto,
aby nám pomáhal, provázel. Vždyť on byl také člověkem a zná
dobře všechny ty naše lidské starosti, trampoty a těžkosti. Nebojme
se zase s Ním víc otevřít Novému roku, budoucnosti, která je před
námi.
Chci Vám také všem poděkovat za všechnu podporu, dary ať
finanční či duchovní, při opravě kostela sv. Marka. Byla kompletně opravena střecha,
která byla v avarijním stavu. Asi z 0% musel být krov vyměněn a střecha byla pokryta
měděným plechem. Rád bych, kdybychom v tomto roce dodělali drenážování základů
kostela a podle dalších finančních možnosti i udělat novou fasádu. Sami víte jak vypadá a
pokud by se podařila opravit, určitě by naše obec zase vypadala krásněji. Proto si zase
dovoluji Vás požádat o další finanční pomoc.
Přeji Vám do Nového roku mnoho radosti, pohody, zdraví, lásky, porozumění a Božího
požehnání
Mgr. Václav Knotek, farář
Významné výročí v roce 2006 oslavili:
Františka Krejčová
Vostal Jiří
Novotný Stanislav
Šoukal Alois
Vostal František
Přinosil Josef
Pacal Stanislav
Krejčová Věra
Přinosilová Jarmila

Benetice 27
Benetice 10
Věstoňovice 7
Benetice 21
Benetice 7
Benetice 25
Benetice 24
Benetice 38
Benetice 25

85 roků
80 roků
80 roků
80 roků
70 roků
65 roků
65 roků
60 roků
60 roků

Naší nejstarší občankou je paní Marie Přinosilová, která v červnu 2006 oslavila
krásných 92 roků.
Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, lásky, pohody a zaslouženého
odpočinku.
Noví občánci
V roce 2006 se narodily dvě děti a to dvojčata Lucie a Veronika Valíkovi,
Benetice 6. (25. září)
Oběma přejeme hlavně hodě zdraví, rodičovské péče a lásky. Rodičům pak hodně energie,
trpělivosti a radosti z krásných dětí.
-jv-

Zpráva o činnosti SDH Benetice za rok 2006.
Již uplynulý rok 2006 byl pro náš sbor celkem úspěšný, jak na poli sportovním, tak i v ostatních
aktivitách. Na poli sportovním jsme si vedli vcelku dobře. Naše družstvo SDH Benetice složené z
těchto členů: pr. proud - Kosielski Martin, le. proud - Vlach Petr, rozdělovač - Valík Roman, béčkař
- Valík Michal, strojník - Krejčí Karel, savice - Vostal Vlastimil, koš - Čech Zdeněk pořádalo dvě
soutěže na místním sportovišti u koupaliště a objelo celkem 18 závodů. V květnu jsme pořádali
okrskovou soutěž, které se zúčastnily 4 sbory a to Benetice, H. Vilémovice, Svatoslav, Čechtín jun.,
Čechtín sen.. Konečné pořadí a dosažené časy byly následující:
1.
Benetice
18,06
2.
Čechtín jun.
18,84
3.
Svatoslav
23,25
4.
Čechtín sen.
27,69
5.
H. Vilémovice
31,21
Další soutěž proběhla koncem léta jako devátý ročník o pohár SDH Benetice. Této soutěže se
účastnilo 20 družstev z širokého okolí. Na prvním místě se umístilo SDH Nevcehle s časem 16,85,
druhé místo obsadilo SDH Petrovice s časem 17,20, jako třetí SDH Urbanov s časem 17,28. Místní
borci obsadili páté místo velmi dobrým časem 17,84 a zařadili se do finále o dvě uzené krůty. Ve
finále vyhráli opět Nevcehle a dokázali, že jim právem patří i první místo v extralize ČR
Náš sbor se účastnil ještě dalších osmnácti závodů na kterých 3x zvítězil, 2x skončil na druhém
místě, 1x na třetím, 2x na čtvrtém, 3x na pátém místě. Celkem se nám 8x podařilo dosáhnout času
pod osmnáct vteřin
Jako již každý rok jsme uspořádali již tradiční pouťovou, čertovskou a štěpánskou zábavu. Účast na
těchto akcích byla dobrá a s výdělkem jsme byli spokojeni. V loňském roce jsme také uspořádali
několik akcí pro místní obyvatele, které sklidily úspěch a rádi bychom je opakovali i v dalších
létech. Tato sportovní i zábavná klání jsme rozdělili na zimní, pořádanou 19. února jako „SJEZD
ŽLEBA NA ČEMKOLI“ a letní, pořádanou 19. srpna jako „HRY BEZ HRANIC BENETIC“. Z
další činnosti SDH musíme zmínit výměnu krytiny a střešních latí na místní požární zbrojnici. Tato
akce proběhla za účasti mnoha členů sboru a proto bychom jim všem rádi poděkovali. Též se nám i
podařil udělat nový strop nad garáží v nové požární zbrojnici, která vzniká v budově obecního
úřadu. V závěru roku jsme pořádali silvestr v místním KD, kterého se zúčastnilo 105 občanů
Benetic, Věstoňovic a H. Vilémovice. Doufáme, že se nám podařilo pro všechny vytvořit dobrou
zábavu.
Naši činnost jsme zhodnotili na výroční schůzi konané 9.12.2006. Zároveň jsme si stanovili další
aktivity pro rok 2007, např. úprava sportovního areálu, pořádání hasičského plesu 3. února, pořádání
požárních soutěží a účast na dalších soutěžích v okolí.
Do roku 2007 přejeme všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Karel Krejčí

Poplatek za odpad
Na rok 2007 opět citelně podraží cena za svoz a uložení komunálního odpadu. Již v roce 2006 obec
částečně dotovala jeho likvidaci a na letošek jsme nuceni poplatek za odpad zvednout z 300 Kč na
350 Kč na osobu. I po takovémto navýšení budeme muset něco doplatit z obecní pokladny.
Pro vaši informaci.
Mezi občany je 27 ks žlutých známek po 1428 Kč (loni 1302Kč) 38.556 Kč
26 ks červených známek po 1222 Kč (loni 1092Kč) 31.772 Kč
Celkem:
70.328 Kč
Vydělíme-li toto číslo 190 (počet obyvatel) vychází
370,10 Kč
-jv-

Z minulosti horácké vesnice
Požáry byly v minulých dobách postrachem a metlou obyvatel všech osídlených míst,
zvláště na venkově, kde se jako stavební materiál uplatňovalo takřka výhradně dřevo a
střechy představovaly slaměné došky, k požárům docházelo často a byly zničující.
Výsledek řádění nezkrotného živlu většinou přesahoval věcný význam smutné věty
„shořela střecha nad hlavou,“ protože zpravidla padla za oběť ohni nejen střecha, ale
usedlost se vším příslušenstvím a nezřídka došlo i k tomu, že se v krátké době několika
hodin proměnila v dýmající spáleniště celá ves. Takové neblahé příhody budily pozornost
širokého okolí a to tím živější čím většího rozsahu neštěstí nabylo.
Zcela výjimečnou událostí, která vzrušila zdejší pokojný lid nad obvyklou míru,
byl požár v Beneticích o Velikonocích roku 1774, který kromě dvou chalupnických
usedlostí těžce postihl nejvýznamnější budovu obce – starobylý kostelík sv. Marka. Byla
to sice skrovná a nenáročná stavbička, ještě z dob dávného benediktinského založení obce
v dobách předreformačních, dávno již po odchodu posledního protestantského
duchovního, jímž byl jeden příslušník třebíčské kazatelské rodiny Petrozelínů, opuštěná a
s minimální výbavou pro řádné konání bohoslužeb. Přesto však byla její zkáza neštěstím
pro zdejší věřící lid. Povězme co vypráví o této katastrofě benetická farní kronika (z
latinského originálu přeložil autor těchto řádků).
Roku 1774 vyhořel benetický kostel z pouhé lehkomyslnosti a nevázanosti ženy
Mat. Matouška, zdejšího chalupníka z čís. 9., která s hora řečeného roku v Pondělí
velikonoční dopoledne, když zdejší lid byl z části v Třebíči a zčásti v Kamenici nebo v
Červené Lhotě přítomen bohoslužbám, položila máslo na trojnožku k ohništi a místo
modlitby, kterou bylo nutno vykonat pro nepřítomnost na bohoslužbách, provozovala
rozpustilosti se svou služebnou. Při tomto dětinském počínání přiběhl malý bratr služebné
s křikem, že celá trojnožka hoří a, že z ní vystupuje velký plamen. Chalupnice nařídila
chlapci, aby na trojnožku nalil vodu.Když se tak stalo, vyrazil s komína plamen a podpálil
střechu. To spatřily děti pobíhající po návsi, a oznámily to učiteli Mart. Klimentovi, který
se právě vrátil s Třebíče z bohoslužeb. Než však mohli na znamení zvonu přispěchat lidé,
z nichž někteří se vrátili z bohoslužeb, oheň se přenesl ke kostelu, který také i s vnitřním
zařízením zničil, roztavil dva zvony visící na věži a v popel proměnil dvě chýše.
Obyvatelé jedné z nich se odstěhovali do Svatoslavi, druhý, jehož žena požár způsobila,
byl potrestán církevním soudem, konaným z rozhodnutí vrchního úředníka na zámku v
Třebíči, že nesměl bydlet mezi lidmi a musel si chatrč postavit jinde.Teprve časem mu
bylo odpuštěno.
Z kostelíka zbyly jen holé zdi. Poměrně brzo – za pouhé čtyři roky – bylo vše
opraveno, ale jen nouzově a nevkusně, takže už nikdy to nebyl důstojný Boží dům. O
vnitřní vybavení se horlivě staral již jmenovaný učitel Kliment. Z jihlavského zrušeného
kapucínského kostela získal věc nadmíru vzácnou: obraz sv. Jana Nepomuckého od
slavného barokního malíře J.L.Krackera, Dva zvony přelity, třetí koupil v Jihlavě, byla
opatřena bohoslužebná roucha i další potřeby.
V roce 1785 byla při kostelíku zřízena nová duchovní správa pro Benetice a
několik okolních obcí aby i tento zapadlý kout krajiny byl opatřen vlastním knězem.
Kostelík byl však malý a opravdu jen nouzový, a tak se časem uvažovalo o stavbě nové
svatyně. Došlo k ní v létech 1852 – 3 za obnos kol. 20.000 zl. Nová stavba však

potřebovala více prostoru, než poskytoval starý historický areál kostelíka a hřbitova. Tak
se staveništěm stalo místo kolem nového hřbitova z roku 1789. Starý kostel byl stržen,
hřbitůvek časem zanikl a místo bylo označeno křížkem. Nový výstavný chrám byl
posvěcen vlasteneckým knězem, třebíčským děkanem, J.Janouškem 16. října 1859. Také
vybavení kostela bylo obnoveno a rozmnoženo, na kůr byly pořízeny krásné nové
varhany, které tam slouží dodnes.
Otmar Urban

ZŠ Benetice
Základní škola v Beneticích prožívá období,
kdy neustále ubývají žáci a boj o přežití je na
denním pořádku. Nejsme jediná škola, která tento
problém řeší. V současné době navštěvuje školu
16 žáků: 2 z Věstoňovic, 7 z Benetic, 2 z Horních
Vilémovic a 5 ze Svatoslavi. Pedagogický sbor je
zastoupen 4 pracovníky a to 1 na celý úvazek a 3
na krátké pracovní úvazky. Důležité pro nás stále
zůstává dělení jednotlivých předmětů v 1. a 2.
třídě. I při malém počtu žáků je toto prioritní,
neboť přístup ke každému jednotlivci v tomto
věku je velmi důležitý. Naše snaha o dobře
připravené žáky se nám vyplácí. Při přechodu na
ZŠ Týnskou nemají žádné problémy a jsou
hodnoceni jako velmi dobří.
Důležitá je pro nás také mimoškolní činnost. Máme 4 kroužky. Pěvecký, turistický,
počítačový a kroužek dovedných rukou. Všechny jsou hojně navštěvované. Pro doplnění
znalostí o regionu využíváme častého putování do blízkého i vzdálenějšího okolí. Také
využíváme možnosti nabídky divadelních představení v Třebíčí i v Jihlavě.
Do sběrových aktivit se jednotlivci zapojují dle svých možností a to ve sběru plastových
lahví, papíru a léčivých rostlin. Získané prostředky využívají na úhradu zmíněných aktivit.
Touto cestou chceme poděkovat zastupitelům obce, že vycházejí vstříc našim
požadavkům a tím umožňují plynulý provoz školy. Stávajícím i budoucím žákům, že
budou i nadále moci navštěvovat tuto velice pěknou školu, kam chodili jejich rodiče i
prarodiče.
Božena Staňková

Kam s odpady, které nepatří do popelnice?
NA SBĚRNÝ DVŮR !!!
Sběrný dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které nepatří do popelnic. Sběrný dvůr má
svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli
nebo přivezli. Obec Benetice má uzavřenou smlouvu o možnosti ukládání nepotřebných věcí na
sběrné dvory vždy uvádějte své jméno a adresu. Nebudete nic platit.
Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů:
Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy atd.), podlahové krytiny (koberce,
linolea), umyvadla, toalety,

• Kovové odpady: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce atd.,
• Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě,
• Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva atd.,
• Pneumatiky,
• Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd.,
• Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,
• Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,
•Pesticidy, herbicidy: nespotř. prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin,
•Spotřeb. chemikálie: nespotř. kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostř. apod.
Následující použité výrobky můžete bezplatně odevzdat kromě sběrného dvora také v
některých případech tam, kde jste je zakoupili:

•
•
•
•

Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky,
videa apod.,
Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů,
Zářivky a výbojky,
Léky – léky nevyužívané nebo s prošlou zárukou.
Sběrné dvory v Třebíči:
ul. Marie Majerové: po – so 8-11 12-17
ul. Hrotovická: po – pá 8-11 12-17, so 8-17.
Borovina: po,út,čt,pá,so 8-11 12-17

Tel.568848066

Informace, dotazy, připomínky: Vyhláška č. 1 / 2006, o nakládání s komunálním odpadem,
Jak třídíme odpad
Přehled kolik odpadu vytřídil každý z nás v roce 2005
Celostátní průměr
Kraj Vysočina
Žďár nad Sázavou
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Benetice

36,2 kg
24,6 kg
29,9 kg
26,6 kg
24,9 kg
22,1 kg
18,8 kg
19,98 kg

Volby 2006 v Beneticích
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 2. – 3.6.2006
Červnových voleb se zúčastnilo 116 voličů z celkových 156 (74,36%). Vítězná ČSSD – 43,10%;
další KDU-ČSL 24,13%; ODS 12,93%; KSČM 11,20%; SNK Evropští demokraté 3,44%; Právo a
spravedlnost 1,72%; Koalice pro ČR 1,72%; Strana zdravého rozumu 0,86%; Unie svobodyDemokratická unie 0,86%.
Volby do zastupitelstva obce, 20. – 21. října 2006
Zapsáno 156 voličů, vydáno 126 úředních obálek, 126 platných hlasovacích lístků – volební účast
80,77%.
Kandidáti do zastupitelstva obce a počet získaných hlasů – voleno 7 členů.
1. Jiří Vlach
NK
119
2. Jana Slámová
NK
107
3. ing. Vítězslav Herbrich
NK
102
4. Radek Novotný
NK
102
5. Antonín Houzar
NK
91
6. Josef Cejpek
NK
89
7. Karel Krejčí
NK
83
8. Jan Bukovský
NK
78
9. Alena Novotná
NK
50
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 1.11.2006 byl starostou obce zvolen Jiří Vlach,
místostarostou Radek Novotný, předsedou kontrolního výboru a předsedou finančního výboru
Volby do senátu Parlamentu ČR 20.-21. října 2006
Zapsáno 156 voličů, vydáno 98 úředních obálek, 88 platných hlasovacích lístků – volební účast
62,82%.
Kandidáti do senátu Parlamentu ČR a získané hlasy:
1. Vítězslav Jonáš
ODS
5
2. Pavel Janata
KDU-ČSL
21
3. Josef Zahradníček
KSČM
19
4. Miloš Mašek
ČSSD
19
5. Hana Houzarová
SZ
3
6. Petr Hobl
ODA
1
2. kolo 27.-28. října 2006
Zapsáno 156 voličů, vydáno 41 úředních obálek, 41 platných hlasovacích lístků – volební účast
26,28%.
Kandidáti do senátu Parlamentu ČR a získané hlasy.
1. Vítězslav Jonáš
ODS
24
58,54%
2. Josef Zahradníček
KSČM
17
41,46%
-jv-

Historie hudební skupiny se začala psát začátkem března roku 2005, kdy kapela přijala za
svůj, název Čistej Průstřel. Tento název vznikl zcela spontánně. Skupina jako taková
(tehdy ještě šestičlenná) začala zkoušet v Beneticích na místním obecním úřadě v jedné
místnosti. Od té doby se kapela snaží ,,pravidelně“ zkoušet. Jejich první vystoupení se
konalo 17.6.2005 v Budišově Pod Hrázkou, kde hráli jako předkapela.. Další zásadní
vystoupení se konalo 29.10.2005 v Beneticích. Dalším mezníkem byl příchod nového
kytaristy Michala Pažourka, čímž se počet hudebníků ve skupině zvýšil na sedm. S tímto
příchodem opět o něco vzrostla úroveň skupiny, zvláště v kytarových sólech. Nyní
skupina dál pilně zkouší a je schopna odehrát všechny možné akce, zábavy, festivaly atd.
V současné době se kapela skládá z těchto sedmi členů:
Jan Vostal – zakladatel skupiny, kytarista, zpěvák, ,,kapelmajstro“ , po pár měsících
odložil kytaru a začal se věnovat zpívání (navštěvuje hodiny zpěvu).
Zorka Vochyánová – klávesistka, Na klávesy hraje od malička. Ve skupině bdí nad
správnými akordy, tóny, rytmem a vším co s hudbou souvisí.
Tomáš Kosielski – začátečník, baskytarista , ,,2. zpěvák“ nyní má za sebou jeden rok
výuky na baskytaru.
Adam Rozkydálek – občasný zpěvák, na kytaru hraje 4 roky, navštěvoval kytarovou
školu.
František Vostal – bubeník
Petr Vlach – kytarista, má za sebou několik let výuky na akustickou kytaru, avšak objevil
kouzlo zvuku el. kytary.
Michal Pažourek – solový kytarista, samouk, zvukař, hraje cca 9 let, do skupiny přišel
začátkem letošního roku a dobře zapadl do kolektivu.
Jan Vostal
Upozornění majitelům pejsků a drůbeže
Poplatkové povinnosti dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2003
podléhají psi starší tří měsíců a poplatek činí na každého psa 100 Kč Poplatky se budou
vybírat spolu s poplatkem za odpad začátkem roku. Přesný termín bude včas oznámen.
Obecní úřad Benetice dále upozorňuje majitele psů na zákaz jejich volného pobíhání.
Volné pobíhání psů bez vodítka, ostatní občany obtěžuje a ohrožuje, nehledě ke
znečišťování veřejných prostranství exkrementy. Do parkové úpravy v blízkosti
autobusové zastávky byly vloženy nemalé finanční prostředky a volně pobíhající pejskové
svým „značením si teritorií“ ničí vysázené rostliny, ale samozřejmě nejenom tam.
Žádáme majitele psů, kterých se toto týká, aby zjednali nápravu a zamezili svým
čtyřnohým kamarádům volný pohyb po obci.
Stejně se to týká i volně pobíhající drůbeže. O drůbeži se sice nedá říct, že by někoho
ohrožovala, ale slova o obtěžování a znečišťování veřejného prostranství se dají použít i
zde. Ptačí chřipka nám sice teď akutně nehrozí, ale obecně platí „čím větší prostor k
pohybu, tím větší možnost nákazy“
-jv-

NOVÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
Včasná výměna stávajících řidičských průkazů za nový Vám usnadní život!
Dnem 1.7.2005 nabyla účinnost změna zákona o povinné výměně řidičských průkazů, kde
jsou stanoveny termíny jednotlivých typů řidičských průkazů. Výměna se provádí
z důvodu sjednocení s Evropskou unií.
Řidičské průkazy vydané:
Od 1.7.1964 do 31.12.1993 jsou povinni jejich držitelé vyměnit do 31.12.2007
Od 1.1.1994 do 31.12.2000 jsou povinni jejich držitelé vyměnit do 31.12.2010
Od 1.1.2001 do 30.4.2004 jsou povinni jejich držitelé vyměnit do 31.12.2013
Proto se obracíme naléhavě na všechny držitele řidičských průkazů, které byly
vydány do 31.12.1993, aby požádali o jejich výměnu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže,
stresování a marnění času ve frontách opozdilých žadatelů, kteří nechali výměnu na
poslední chvíli.
Uplynutím příslušné doby stanovené pro výměnu řidičský průkaz pozbývá
platnosti a řidič při řízení vozidla s tímto neplatným řidičských průkazem se dopouští
přestupku, za který se uloží pokuta od 1500,- Kč do 2.500,- Kč.
Včasnou výměnou řidičského průkazu proto nejen zabráníte ohrožení fungování
firmy, rodiny a dojíždění do zaměstnání, ale současně si i usnadníte cestování v rámci
zemí Evropské unie.
Výměna je dosud zdarma. Pouze pokud dochází ke změně údajů, jako je např. změna
příjmení, trvalého pobytu nebo dopsání titulu, tak se vybírá správní poplatek jen 50,- Kč.
-jsVážení zákazníci České pošty
Předkládáme Vám informace o poště, která je pro Vaši adresu určena jako pošta ukládací.
Pošta: 675 06 Benetice, č.p. 46
tel. 568886291
Otevírací doba
PO
8:00 – 9:00
14:00 – 15:00
15:30 – 17:00
ÚT
8:00 – 9:00
14:00 – 15:00
ST
8:00 – 9:00
14:00 – 15:00
15:30 – 17:00
ČT
8:00 – 9:00
14:00 – 15:00
PÁ
8:00 – 9:00
14:00 – 15:00
Na uvedené poště budou ukládány zásilky, k jejichž vyzvednutí Vás pošta vyzve v případě
neúspěšného pokusu o jejich dodání v místě uvedeném v adrese. Jestliže Vám ukládání
poštovních zásilek na této poště nevyhovuje, na Vaši žádost připravíme zásilky na jiné
ukládací poště, stanovené pro vydávání daného druhu zásilek
Česká pošta, s.p.
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