
 

 

 

Zápis do kroniky za rok 2006 
 

V roce 2006 jsem se já, Jan Bukovský, stal kronikářem obce Benetice. Je mi 62 let. Až do roku 1992 

jsem o Beneticích nic nevěděl, nikdy jsem o nich neslyšel. Bydlel jsem v Třebíči na sídlišti Za 

rybníkem v panelovém domě, pracoval jsem u Škody Praha a pomáhal jsem uvést do provozu 

Jadernou elektrárnu Dukovany. Potom jsem pokračoval v cestách po stavbách elektráren v tuzemsku 

i v zahraničí a mojí touhou bylo najít pěknou chalupu na Vysočině, kterou bych si zvelebil na důchod. 

Mám raději kopečky než rovinu a Vysočina byla mým ideálním místem pro hledání, které trvalo asi 

rok a měřilo stovky najetých kilometrů. Koncem roku 1992 jsem měl štěstí a koupil jsem v Beneticích 

starý, silně zchátralý dům č.9, který původně patřil Urbanům. Skutečně jsem ten dům koupil sám, 

téměř bez vědomí manželky, které jsem, zato v krásných barvách vylíčil, jak ten dům bude za několik 

let skvěle vypadat, protože dům splňoval moje představy o velikosti i poloze. O správnosti mého 

rozhodnutí mne přesvědčilo mimořádně vlídné přijetí u rodiny paní Ludmily Krejčové. Při mých 

často i dlouhodobých pobytech mimo domov šla rekonstrukce domu velice pomalu, ale konečně 

přišel rok 2002, v němž odešla manželka do důchodu a přenesla náš domov z Třebíče do Benetic 

natrvalo. Nikdy jsem tohoto rozhodnutí nezalitoval – spíš naopak, v Beneticích jsem našel klid a 

pohodu a trávím v ní svůj důchod občas zpestřený pracovními výjezdy. Pracoval jsem jako najížděč 

parních turbin a protože nás lety spíše ubývá, tak si občas vzpomenou, že bych mohl prospět a pomoci. 

Rád (a dlouho) fotografuji, mám rád manuální práce na chalupě. Jsem abstinent z donucení, ale přesto 

mám v plánu zavést si do své „životosprávy“ občasnou návštěvu místní hospůdky, protože i tam kypí 

život. Tolik o mé osobě. 

 

Letošní rok začal tradiční tříkrálovou sbírkou pro Charitu. Role králů byla svěřena Vlastičce 

Šoukalové a Michalovi Vaňkovi z Benetic a doplnila je Nikolka Kučerová z Vilémovic. Po Třech 

králích byl odstrojen vánoční strom na návsi, který nám (poprvé v historii obce) zpříjemňoval vánoční 

čas. 

 

Zima je letos mimořádně dlouhá a tuhá. Trvalá sněhová „peřina“ mívala i více než 50 cm. Trpěla 

zejména zvěř, která se vydávala za obživou i na naše zahrady a způsobila nám škody na ovocných 

stromech okusem větví. Sníh rychle mizel při oblevě ve druhé polovině března. Teploty vystoupaly 

rychle nad nulu a najednou jsme měli vodu i ve sklepích, z nichž se musela čerpat. Poslední sníh 

napadal 11.dubna, ale vydržel jen dva dny a nastoupilo jaro. 

 

Příznivých sněhových podmínek využili naši dobrovolní hasiči a zorganizovali dne 19.února „Sjezd 

Žleba na čemkoli“. Výborné akce se zúčastnilo více jak 20 „vozidel“ z Benetic a okolí a kolem stovky 

nadšených diváků. Akci přálo i slunečné počasí. 

 

Koncem dubna se objevilo kolem kostela lešení a začala tak oprava její střechy, při které byla 

provedena výměna podstatné části krovu a střecha byla pokryta měděným plechem. Opravu 

zajišťovala třebíčská firma Střelec a cena opravy dosáhla 2 milionů Kč. Finančně byla oprava 

z podstatné části kryta státní dotací. Obec se na opravě podílela částkou 100 000,-Kč a dodávkou 

potřebného dřeva z obecních lesů. Také proběhla finanční sbírka na opravu mezi místními občany. 

Oprava byla ukončena malou slavností na místní faře v říjnu. 



 

Letošní rok byl rokem volebním. Ve dnech 2. a 3.června proběhly volby do Sněmovny Parlamentu 

ČR. V obci se jich ze zapsaných 156 voličů zúčastnilo téměř 81 %. Uvádím volební zisky 

nejvýznamnějších politických stran v našem okrsku: 

 

ČSSD             43,1 % 

KDU-ČSL      24,13 % 

ODS               12,93 % 

KSČM            11,2 % 

 

Zisky ostatních stran byly zanedbatelné. 

 

Další volby se konaly na podzim a byly to volby komunální a v našem okrsku i volby senátní. Volby 

proběhly ve dnech 20. a 21. října a našimi zastupiteli se stali: 

Jiří Vlach 

Ing. Vítězslav Herbrich 

Radek Novotný 

Josef Cejpek 

Karel Krejčí 

Jana Slámová 

Antonín Houzar 

Starostou byl na další funkční období opět zvolen Jiří Vlach. 

 

Senátorem za náš volební obvod se stal starosta Dukovan pan Vítězslav Jonáš (ODS) se ziskem 

58,54 % hlasů, který ve 2. kole voleb porazil pana Josefa Zahradníčka (KSČM), jenž získal 41,46 % 

hlasů. 

 

V červenci a srpnu byla dokončena výstavba autobusové zastávky na návsi, na niž jsme získali dotaci 

ve výši 127 tisíc Kč. Dále byly vybudovány zpevněné dlažební plochy kolem hospody (pro kontejnery 

na tříděný odpad), vchod do Obecního úřadu včetně nového schodiště a vjezd do nové požární 

zbrojnice v přízemí Obecního úřadu. 

 

Po jarních povodních nastalo poměrně suché období, provázené výrazným poklesem hladiny 

spodních vod. Sucha vrcholila v červenci, kdy jsme zaznamenali mnoho tropických dní, kdy teploty 

stoupají nad 30°C. Výjimkou nebyly ani noční teploty vyšší než 20°C. Déšť přišel až 29. července a 

potom pršelo téměř nepřetržitě až do 8. srpna do ranních hodin. Ochladilo se. Srpen byl teplotně 

podprůměrný a nastaly problémy s obilninami, které bylo vzhledem k vysoké vlhkosti velmi obtížné 

sklízet. Jediným kladem tohoto období byl růst hub – letos se dařilo především hřibům pravým. Letos 

nasbírali houby i ti největší nešikové. 

 

Přestože v srpnu často pršelo, tak v sobotu 19. srpna nad naší obcí svítilo sluníčko a bylo teplo. Na 

ten den zorganizovali naši mladí hasiči (pod vedením starosty hasičů Vlasty Vostala) ve spolupráci 

s obcí „Hry bez hranic“. Program začal velkou traktorovou jízdou, v níž se představily i stroje traktory 

pouze připomínající, ale vše směřovalo pouze k pobavení přítomných. Poté náš rybníček ovládla 

všemožná plavidla samodělné, vtipné a veselé konstrukce. Nutno dodat, že většina byla schopná 

plavby a k potopení některých plavidel došlo pouze nezkušeností posádek, které podcenily zrádné  

 

 

rybníkové vlnobití zřejmě potměšile dálkově ovládané místním hastrmanem z místní hospůdky. Hry 

pokračovaly rytířským turnajem na lávce. Soutěžili i místní siláci v házení sudem, pamatovalo se i na 

děti. Program se vydařil a pokračoval hudební produkcí dechové i rockové hudby, při níž ti 

nejvytrvalejší vydrželi tancovat do časných ranních hodin. Svoji veřejnou benetickou premiéru měla 

místní hudební skupina „Čistej průstřel“ kapelníka Jana Vostala. Také „Hry bez hranic“ zaujaly 



 

místní občany a myslím, že mezi diváky bylo hojně zastoupeno každé stavení v Beneticích i 

přilehlých obcích. 

 

Protože náš Sbor dobrovolných hasičů je velice čilý, je potřeba se zmínit i o jejich další činnosti, a to 

zejména sportovní. V roce 2006 se náš sbor zúčastnil 18 závodů v požárním útoku. 3x zvítězil, 2x 

skončil druhý, 1x na třetím, 2x na čtvrtém a 3x na pátém místě. Celkem 8x se dostal pod výsledný 

čas 18 vteřin, který značí extratřídu. A nezůstalo jen u sportu. Hasiči zorganizovali začátkem září i 

přeložení střešní krytiny na hasičské zbrojnici a místní hospůdce. Krytinu daroval Vlasta Vostal ze 

své původní střechy, kterou letos renovoval.  

 

Naši sportovní nadšenci zorganizovali v závěru srpna v Horních Vilémovicích již 8.ročník 

nohejbalového turnaje trojic. Zúčastnilo se 8 družstev a překvapivě, ale zaslouženě zvítězila trojice 

Martin Starý, Alois Šoukal a Zdeněk Krejčí.  

 

Letos se naše obec rozrostla o dvě nové občanky. Manželům Marii a Michalovi Valíkovým (Benetice 

č.6) se 25.září narodila dvojčata Lucie a Veronika. Nejstarší občankou obce je paní Marie Přinosilová, 

jež oslavila v červnu 92 let.  

 

Významná výročí letos oslavili: 

 

Krejčová Františka           Benetice 27           85 let 

Novotný Stanislav            Věstoňovice 7       80 let 

Šoukal Alois                     Benetice 21           80 let 

Vostal Jiří                         Benetice 10           80 let 

Vostal František               Benetice 7             70 let 

Pacal Stanislav                 Benetice 24           65 let 

Přinosil Josef                    Benetice 25           65 let 

Krejčová Věra                   Benetice 38          60 let 

Přinosilová Jarmila           Benetice 25           60 let 

 

V říjnu byl na jižní straně kostela pokácen usychající javor (Klen). Myslím, že mu neprospělo letošní 

sucho. Začátkem listopadu napadl v obci první sníh. Zdálo se, že nastupuje zima. Avšak na dlouhou 

dobu to byl sníh poslední. Zima 2006–2007 byla nejteplejší za posledních 50 let. 

V závěru roku byla na internetu umístěna první webová stránka obce Benetice. Správcem stránek je 

Jan Vostal.  

 

Silvestrovský večer uspořádali hasiči v místním Kulturním domu, a tak loučení s rokem 2006 a vítání 

roku 2007 probíhalo v družné náladě. Večer vrcholil o půlnoci živelným ohňostrojem, což je asi 

průvodní znak dnešních časů. Naštěstí se vše obešlo bez vážnějšího zranění.   

 

 
                  zapsal kronikář Jan Bukovský 

 


