
 
 

 

 

Zápis do kroniky za rok 2009  
 

Již po prvních 30 minutách roku 2009 se na pozvání starosty začali scházet místní občané na návsi u 

vánočního stromu, aby společně oslavili příchod roku 2009, vzájemně si popřáli, potěšili se malými 

ohňostroji a na zdraví připili svařeným „starostenským“ vínem. Této akce, která se stává pomalu 

tradicí, se zúčastnilo 55 lidí, což je více než třetina obyvatel Benetic.  

 

V sobotu 3. ledna je jasná noc a teploměr poklesl na -10°C. V neděli 4. ledna proběhla i u nás 

Tříkrálová sbírka, kterou organizuje již devět let Charita ČR.  Za doprovodu Marie Herbrichové a 

Anny Valíkové koledovali Vítek Krejčí, Nikola Kučerová a Pavla Přinosilová. V benetické farnosti 

se vybralo celkem 22 396,- Kč, z toho v Beneticích a Věstoňovicích 8 605,- Kč, v Bochovicích a 

Batouchovicích 4 455,- Kč v Horních Vilémovicích 2 457,- Kč a ve Svatoslavi 6 879,- Kč.  

Přehled získaných příspěvků v Tříkrálových sbírkách v předchozích letech: 

 

rok 2001       16 156,- Kč 

      2002       15 692,70 

      2003       16 264,- 

      2004       16 689,- 

      2005       18 013,- 

      2006       18 660,- 

      2007       20 721,50 

      2008       21 734,- 

      2009       22 396,- 

 

V pátek 9. ledna jsme zaznamenali nejjasnější úplněk Měsíce v roce 2009 a důvodem tohoto jevu 

byla nejmenší vzdálenost Měsíce od Země. 

 

Na sobotu 10. ledna jsme byli všichni zvědaví. Byl to den „Obecní zabíjačky“, který zorganizovali 

naši dobrovolní hasiči za podpory Obecního úřadu. Již od časných ranních hodin probíhaly na návsi 

přípravné práce, které trochu znesnadňoval tuhý mráz (bylo 14 °C pod nulou). Před sedmou hodinou 

ranní bylo přivezeno prase o váze asi 150 kg a zabíjačka začala. Svůj um a fortel prokázal mistr 

řeznický Vojtěch Večeřa starší, který s přehledem zvládl svůj úkol a z pašíka vyrobil 70 jitrnic, 70 

jelit, 6 kusů sekané, k tomu také tlačenku, polévky, guláš, škvarky, pečené maso i maso na uzení, atd. 

Nadšení řeznických pomocníků nepokazila ani malá „havárie“ kouřovodů kotlů – u práce bylo veselo 

a tak šlo vše lépe od ruky. Za opravdu symbolické vstupné 50,- Kč si každý účastník mohl sníst dle 

chuti. V jednu chvíli jsem v naší hospůdce napočítal 62 přítomných! Celkem zaplatilo vstupné 97 

lidí. Náklady na zabíjačku byly 7 111,- Kč. Ztrátu 2 261,- Kč uhradili hasiči.  

 

Od 15. ledna denní teploty vystoupaly nad nulu a noční klesaly jen na -2 °C a od 21. ledna už byly i 

noční teploty nad nulou. Toho dne navíc začalo pršet. Počasí nebylo typicky zimní – teploty kolísaly 

a jasná obloha se střídala s mlhami, větrem, padal sníh a mezitím to chvíli na silnicích i klouzalo. 

 

V takovém čase se od Horních Vilémovic k Beneticím přiblížil vodovod. Byly vyhrabány rýhy pro 

hlavní potrubí, které bylo i protlačeno pod silnicí k Věstoňovicím. Na sobotu 31. ledna svolalo 



 

Zastupitelstvo obce do Kulturního domu veřejnou schůzi, na níž se projednávaly podrobnosti ohledně 

veřejného vodovodu pro naši obec a také plány hasičů na zorganizování rockového festivalu 

v Beneticích, k němuž nakonec nedošlo. V ten den v naší hospůdce proběhly „dozvuky“ obecní 

zabíjačky – podávalo se uzené maso. 

 

V pondělí 2. února uspořádalo Rodičovské sdružení naší školy autobusový zájezd do Jihlavy na 

divadelní představení komedie Pavla Fialy a Josefa Dvořáka „S Pydlou v zádech“. Divadelní soubor 

Josefa Dvořáka uvedl tuto hru na scéně Horáckého divadla.  

 

Začátkem února bylo nehezké inverzní počasí, plné mlh s teplotami kolem nuly. To trvalo až do 7. 

února, kdy najednou vyletěly denní teploty na +7 °C a sníh začal rychle odtávat a zmizel téměř 

všechen. V neděli 8. února došlo k dalšímu zvratu počasí – od rána do 16 hodin napadlo kolem 15 

cm nového sněhu. Kolem 50 našich občanů přišlo ten den ve 14 hodin do hospůdky na cestopisné 

povídání a promítání Martina Nováčka, který se s přítomnými podělil o své zážitky z cesty po 

Norsku... Ve čtvrtek 12. února už jsme měli v Beneticích asi 30 cm sněhu. 

 

V pátek 13. února se ve 20 hodin sešlo 25 benetických žen na Obecním úřadě, kde je slavnostně 

přivítal starosta Jiří Vlach. Smyslem tohoto shromáždění bylo znovuobnovení činnosti Svazu žen. 

Předsedkyní byla zvolena Ivana Krejčová (Herbrichová). 

 

V sobotu 21. února uspořádali naši hasiči v Kulturním domě „Vjetfoples“ – tedy ples, na němž hrála 

hudební skupina VJETEF. Zde stojí za zaznamenání strkanice mezi provokujícími hosty z Čechtína 

a našimi pořadateli, která později přerostla v pravou hospodskou rvačku, do níž se zapojila více než 

polovina ze 110 přítomných. Situaci zklidnili až policisté ČR. Vše se nakonec obešlo bez vážnějších 

následků.  

 

V neděli 22. února prošel obcí masopustní maškarní průvod, který organizovali hasiči z Horních 

Vilémovic. 

 

Středa 25. února byla 1. dnem bez sněžení od 7. února. Teploty vystoupily nad bod mrazu a začala 

pomalá obleva. Dne 5. března jsou Benetice již bez souvislé sněhové pokrývky. 

 

Mezitím stihli naši aktivní hasiči 1. března uspořádat další „Sjezd benetického Žleba“, kterého se 

zúčastnilo více diváků než naposledy v únoru roku 2006, ale zase bylo méně „sjezdařů“. 

 

1. března ukončila svoji činnost v Beneticích firma EDITE, která vyráběla kameninu v bývalých 

dílnách JZD (nyní ve vlastnictví rodiny Vostalových). Z dílny byly odvezeny všechny formy a 

pracovníci přešli do závodu v Rudíkově. Je to jeden z dopadů celosvětové hospodářské krize na naši 

obec. 

 

Vloupání do osobního automobilu Josefa Hejtmánka (č.1) se odehrálo v době od pátku 13. do pondělí 

16. března. Neznámý pachatel rozbil okno Peugeotu 206 a z vnitřního vybavení si odnesl autorádio, 

dioptrické brýle a sluchátka. Celková škoda byla vyčíslena na necelých 9 tisíc korun. 

 

V pondělí 16. března přijela do Benetic firma specializovaná na kácení stromů, aby odstranila staré a 

nemocné stromy – javor u Krejčů (č. 5) a 2 topoly u naší školy. Kácení začalo kolem deváté hodiny. 

Stromy nepadly naráz, ale byly postupně odřezány a v 16 hodin již bylo hotovo. 

 

Ve čtvrtek 19. března měli svátek Josefové a jako dárek dostali i sněhovou nadílku – napadalo asi 5 

cm sněhu. V pátek 20. března nastalo ve 12:44 hodin astronomické jaro, ale ráno byl mráz -5°C. Jako 

zajímavost uvádím, že ve 21. století bude první jarní den (rovnodennost) převážně 20. nebo již 19. 



 

března – jen v roce 2011 nastane 21. března. V úterý 24. března přišla 15 minut po půlnoci do Benetic 

první bouřka, ale místo deště padal sníh a ráno bylo -2°C. Potom nastal deštivý týden. 

 

26. března přiletěli konipasové a rehkové a nastalo skutečné jaro. 

 

V neděli 29. března uspořádal Svaz žen v Kulturním domě „Dětský karneval“. Sál zaplnily děti 

v maskách a karnevalových úborech a zahrály si různé hry a soutěže, zatančili si při hudbě benetické 

kapely „Čistej průstřel“ a jako host zazpíval Vlastimil Vostal. Všeobecnému zájmu se těšila i bohatá 

tombola. 

 

Ve středu 1. dubna byl v Beneticích první slunečný den. Ten den zemřela ve věku nedožitých 80 let 

paní Vlastimila Slámová (Věstoňovice č. 8). 

 

Na Velikonoční neděli 12. dubna vystoupila teplota na +22°C. V ten den jsem zaznamenal i přílet 

vlaštovek a jiřiček. Večer se v Kulturním domě uskutečnila zábava a tentokrát odcházeli čechtínští 

hosté za doprovodu našeho starosty a zábava proběhla v poklidu. 

 

V sobotu 18. dubna opět do Benetic zavítal Ochotnický divadelní soubor z Budišova a v Kulturním 

domě uvedl v režii Zdeňky Malouškové populární operetu „Mamzelle Nitouche“.  Cena vstupenky 

byla 70,- Kč pro dospělé a 50,- Kč pro děti. 

 

V úterý 21. dubna po mnoha dnech sucha se na Benetice v noci snesl déšť. Vláhy je však stále málo. 

 

Ve čtvrtek 23. dubna se manželům Přinosilovým (č. 44) narodil syn Jakub. 

 

Vodovod pokračuje hlavní trasou k Čechtínu, kde však je ve vytýčené trase kamenné podloží, které 

bylo nutno překonat několika odstřely. V Horních Vilémovicích a Věstoňovicích se již montují 

přípojky k jednotlivým domům. V období od 17. do 21. dubna došlo v katastrálním území obce 

Benetice ke krádeži vodovodního potrubí. Neznámý pachatel odcizil 6 plastových vodovodních 

trubek, každou o délce 12 metrů, které byly odloženy na stavbě vodovodu na poli. 

 

Na sobotu 25. dubna připadá svátek svatého Marka, a tak v obci probíhala pouť.  Dopoledne si na 

hřišti v Horních Vilémovicích zahráli malý fotbal mladí „ženáči“ proti „svobodným“ a večer proběhla 

pouťová zábava, na níž hrály skupiny „Vjetef“ a „Čistej průstřel“. Přijely i houpačky, kolotoče a 

střelnice. 

 

Nejvýznamnější akcí letošní poutě však bylo biřmování v kostele sv. Marka, k němuž přišlo 18 

biřmovanců z celé naší farnosti. Slavnostní mši celebrovali brněnský arcibiskup Vojtěch Cikrle a náš 

farář Václav Knotek. Významná událost byla završena společným obědem pana biskupa a 

biřmovanců ve Svatoslavi. 

 

V ten den bylo slunečno, teplota kolem +16 °C a foukal silný jihovýchodní nárazový vítr o rychlosti 

až 80 km za hodinu. 

Ve čtvrtek 30. dubna došlo z iniciativy našeho starosty k obnovení vesnické tradice, kterou je stavění 

máje. Ta byla tradičním ručním způsobem postavena u chalupy č. 12 (Bláhovi) a měřila kolem 20 

metrů. Stavění se zúčastnila většina mladých z naší obce – ženy připravily vrcholovou ozdobnou část 

včetně věnce a muži májku postavili. Dobrou náladu a odhodlání nezastavila ani prudká bouřka, která 

se nad obcí přehnala a která znesnadnila stavění máje, protože mokrý kmen dost klouzal, ale nakonec 

bylo dílo v podvečer korunováno úspěchem. Potom se většina přítomných přesunula za obec, kde nad 

koupalištěm byla připravena obrovská hranice. Tu poté zapálil správce našich lesů Vítězslav 

Herbrich. A tak začalo letošní „pálení čarodějnic“, při kterém došlo i na opékání buřtů pro nejmenší 

a na zpěv při kytaře.  



 

 

V sobotu 2. května byla v Beneticích další zábava, na níž hrály populární skupiny Bagr a Extáze. 

 

V neděli 3. května byl sváteční pro naše malé občany Petra Mícka, Marka Pacala a Daniela 

Procházku, protože byli u 1. svatého přijímání. 

 

V neděli 10. května se ve 13:30 hod. v Kulturním domě uskutečnila „Besídka ke Dni matek“, na níž 

vystoupili žáci zdejší Základní školy se svým pásmem písniček, básniček a tanečků. 

 

Hornovilémovický evangelický sbor uspořádal ve svém kostele v neděli 17. května odpoledne 

„Májový benefiční koncert“, na němž vystoupila skupina FÉNIX pod vedením Jiřího Němce a 

skupina afrických bubnů VADA – ČENGOLA. 

 

Letošní jaro bylo výrazně vlhké – časté byly silné deště, které začaly již před Medardem, ale skutečně 

trvaly kolem 40 dní a přešly až do letního období a skončily v polovině července. Teplotně bylo 

počasí v dlouhodobém normálu bez mimořádných výkyvů. 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 27. května rozhodlo, že příspěvek obce na domovní 

vodovodní přípojky pro trvale bydlící obyvatele bude činit 200,- Kč na 1 běžný metr. Od počátku 

května do prvních dnů srpna se práce na veřejném vodovodu dostaly až do naší obce, kde se pokládaly 

páteřní rozvody i odbočky k jednotlivým domům. Výkopové práce byly zbržděny pouze na dvou 

místech – u domu č. 15 (Skoumal) se po vyhrabání rýhy objevila klenba zapomenuté chodby, kterou 

museli prozkoumat odborníci, a teprve potom se mohlo pokračovat. Druhým obtížným bodem byl 

výkop rýhy od hlavní silnice k domům č. 21 (Šoukal) a č. 22 (Karas), kde kopáčům v cestě stály velké 

balvany a kusy starých pomníků. Všechny práce byly v Beneticích ukončeny vyasfaltováním rýhy po 

výkopech na hlavní silnici, vedoucí Beneticemi od Třebíče ke Svatoslavi. Součástí „čechtínského 

vodovodu“ je i nový vodojem nad Hroznatínem, který má moderní jehlanovitý vstup. 

 

V pátek 5. a v sobotu 6. června se v České republice uskutečnily volby do Evropského parlamentu. 

Volební místnost v Beneticích byla tradičně v Základní škole. V těchto volbách se v podstatě volí 

politické strany a poslanci se stanou kandidáti podle pořadí jejich kandidátních listin. Celková účast 

obyvatel ve volbách činila v ČR 28,19 %. Mandáty europoslanců byly rozděleny takto: 

 

KDU – ČSL            2 poslanci 

ODS                       9 poslanců 

KSČM                    4 poslanci 

ČSSD                     7 poslanců 

 

Začátkem července proběhla výměna oken v budově Obecního úřadu, knihovny a obecního bytu ve 

škole. Stará dřevěná okna byla nahrazena moderními plastovými. Celkový náklad na tuto činil 

314 977,- Kč, přičemž 134 000,- Kč dostala obec jako dotaci z „Programu obnovy venkova“. 

 

Datum letošních „Her bez hranic“ bylo původně stanoveno na sobotu 18. července. Pár dní před 

nimi (12. 7.) však v sousedních Horních Vilémovicích došlo k tragédii – v blízkém lese se oběsil 

jejich občan Petr Šabacký. Tento 18tiletý chlapec byl také členem místního SDH, které úzce 

spolupracuje s našimi hasiči. Propojenost obou obcí je i po stránce rodinných a společenských 

vazeb, a tak s ohledem na pietu byl termín „Her bez hranic 2009“ odsunut na pozdější termín.  

 

V letošním roce si naši hasiči postavili zbrusu novou sportovní stříkačku – nejvíce práce odvedl Karel 

Krejčí mladší. Stroj vyladil na vynikající parametry a muži Benetic začali dosahovat velmi výrazných 

výsledků v soutěžích. Vše začalo již na tréninku v úterý 21. července, kdy dosáhli rekordního času 



 

16:89 sec. Lepšího času na benetické trati nikdo nikdy nedosáhl. O úspěších našich hasičských 

družstev mužů a žen se ještě zmíním. 

 

O školních prázdninách přiložili ruku k dílu také Michal Vaněk a Jan Šoukal. Tito chlapci obnovili 

27. července původní nátěr naší autobusové zastávky na návsi. 

 

V sobotu 1. srpna se uskutečnil odložený 4. ročník „Her bez hranic“. Ústředním tématem her bylo 

700 let od údajného založení obce Benetice. Jako obvykle začínaly „Hry“ průvodem – tentokrát to 

byli obyvatelé obce v dobových kostýmech. Pořadatelé příjemnou a veselou formou přiblížili vývoj 

Benetic a přidali k tomu i mnoho her, soutěží, dobré krmě i pití. Po ukončení soutěží probíhala taneční 

zábava pod širým nebem. Hrála skupina „Čistej průstřel“. Přes veškerou snahu byla atmosféra v ten 

den komornější a přišlo méně lidí, protože od tragédie v Horních Vilémovicích uplynul příliš krátký 

čas. 

 

V úterý 4. srpna zemřela po krátké nemoci ve věku 95 let nejstarší benetická občanka Marie 

Přinosilová (č. 25) 

 

V sobotu 15. srpna byla skácena májka – zdobila naši náves 3 a půl měsíce. 

 

Další sobotu – 22. srpna se naši hasiči (muži) zúčastnili extraligového závodu „O pohár starosty 

města“ v Plumlově a jimi provedený požární útok byl „bombou“ uvedeného závodu: vynikajícím 

časem 17:05 sec. obsadili nečekané 5. místo a způsobili rozruch mezi všemi 40 přihlášenými 

družstvy. Zejména stříkačka budila údiv a uznání. 

 

Ve středu 9. září po těžké nemoci zemřel ve věku 70 let František Krčál (č. 51). 

 

Ve dnech 10. a 11. září byly Věstoňovice od rána do večera bez dodávek elektřiny. Energetický 

podnik E ON prováděl modernizaci linek vysokého (VN) a velmi vysokého (VVN) napětí. Na linku 

VN 132 (22 kV) byl namontován nový úsekový odpínač pro Věstoňovice, který umožní nezávisle 

rozdělit dodávky elektřiny do Benetic a Věstoňovic. Náklady na tuto akci byly 70 000,- Kč. Linka 

VVN 207 vede ze Sokolnice u Brna až do Tábora a měří 158 km a letos došlo k modernizaci jejích 

sloupů. Investiční náklad činil 500 milionů Kč. 

 

V neděli 20. září se v Beneticích konal již 12. ročník soutěže „O nejrychlejší požární útok“, jehož se 

zúčastnilo 22 družstev mužů a 6 družstev žen. Vítězství získalo mužstvo Urbanova časem 17:60 sec. 

Naší muži skončili šestí časem 18:08 sec. Mezi ženami poprvé zvítězila naše děvčata časem 19:40 

sec. V rozstřelu o hlavní cenu, jímž byl klobásový věnec, potvrdili svoji suverenitu vítězní muži 

Urbanova, kteří časem 16:82 sec. stanovili nový rekord dráhy. Naši muži však také nezklamali a 

dosáhli času 17:05 sec. a v rozstřelu obsadili 2. místo. Soutěže se zúčastnila i hudební skupina 

VJETEF a zdárně ji dokončila v čase 50,29 sec. 

 

Ve dnech 26. – 28. září navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI a celý jeho pobyt byl středem 

zájmu široké veřejnosti. V neděli 27. září v Brně na letišti v Tuřanech sloužil papež slavnostní 

bohoslužbu, které se zúčastnilo kolem 120 tisíc věřících, mezi nimiž byli i naši spoluobčané, pro které 

byl z benetické farnosti uspořádán autobusový zájezd. 

 

Celé září bylo teplotně nadprůměrné, byl nedostatek vláhy. Koncem měsíce odletěly do svých 

zimovišť vlaštovky i jiřičky. 

 

Na pondělí 28. září připadl státní svátek. V ten den se naši aktivní hasiči pustili do rekonstrukce 

„Vaňkova kříže“ (kříže na památku padlých legionářů) na silnici do Bochovic. Celý jej rozebrali a 

vykopali jámu pro betonový základ, který již 30. září vybetonovali. Za týden – 7. října kříž zase 



 

sestavili na původní, již zpevněné místo. Obnovy došel i samotný křížek.  Při celé rekonstrukci velice 

dobře pomáhal a nahrazoval lidskou sílu „bobík“, což je malý nakladač Vlastimila Vostala. 

7. října dosáhla teplota v Beneticích na neuvěřitelných +25 °C! Zvláštností už byly noční teploty, 

které dosáhly +14°C. Byly to teplotní rekordy a překonaly ty předchozí z r.1966. Ještě v těchto dnech 

se vyskytovalo a obtěžovalo velké množství komárů. 

 

O to větší překvapení nám příroda přinesla již další týden. V úterý 13. října byly ranní teploty jen 

+1 °C, začal foukat silný vítr (o rychlosti kolem 80 km/hod.) a začal padat sníh s deštěm. Stromy ještě 

zdaleka neshodily listy, podzimní květiny byly v plném květu. Ve středu 14. října začal padat pouze 

sníh. Do pátku 16. října ho napadalo kolem 25 cm.  Stromy se lámaly pod jeho tíhou a na 

„Zabitém“ byly větve stromů tak ohnuté, že linkový autobus projížděl tímto místem s velkými 

obtížemi. Pak přišlo oteplení a obleva. V sobotu 17. října už např. za Přeckovem nebyl sníh, ale u nás 

se držel ještě déle než týden. Pak teprve přišel podzim, jak ho většinou známe a listí zvolna opadávalo. 

 

Koncem října byly z „farské zahrady“ odstraněny již shnilé dětské prolézačky. Za své už dávno vzalo 

pískoviště, a tak z původního hřiště ještě svému účelu slouží malý kolotoč. 

 

V listopadu bylo namontováno zrcadlo u zdi domu č. 14, aby zajišťovalo bezpečný výjezd vozidel z 

„Prahy“ a ze dvora domu č.1 (Hejtmánek). Do nově postaveného domu č. 25 se nastěhovali manželé 

Jarmila a Josef Přinosilovi. Koncem listopadu se z Benetic do Koněšína odstěhovali Miluše a Jiří 

Němcovi (č.32). Obecní úřad projednával nový návrh územního plánu obce. Denní teploty dne 25. 

listopadu vystoupily na +13 °C a opět poletují mouchy a komáři. V sobotu 28. listopadu se 

uskutečnila 67. valná hromada SDH Benetice. Hasiči na ní hodnotili uplynulý úspěšný rok. V neděli 

29. listopadu začal adventní čas a na návsi se opět rozzářil vánoční strom. Koncem listopadu bylo 

v hospůdce dokončeno obložení krbu. V listopadu vyšla (za finanční spoluúčasti obce Benetice) 

kniha Zdeňka Vošického „Toulky nad Třebíčskem“, v níž autor dokumentuje náš kraj z ptačí 

perspektivy. Mezi zobrazenými obcemi jsou Benetice i Věstoňovice. Knihu si mohl každý náš občan 

zakoupit za zaváděcí cenu 390,- Kč na Obecním úřadu. 

 

Prosinec byl téměř celý beze sněhu. Rybník poprvé zamrznul 13. prosince, ještě 20. prosince jsme 

zaznamenali „arktický den“, kdy ráno bylo -15 °C a přes den bylo trvale                           10 °C pod 

nulou. Trochu sněhu bylo těsně před Vánoci, ale již na Štědrý den byla sněhová pokrývka nesouvislá 

a byla mlha. V období Vánoc bylo přes den kolem +5 °C, 25. prosince dokonce +9 °C a fouká mírný 

teplý vítr.. Po Vánocích zmizel sníh docela a do Nového roku již nenapadal.  

 

V sobotu 19. prosince se na Obecním úřadě uskutečnilo setkání naší mládeže a je chvályhodným 

počinem našich odrostlejších hasičů v péči o naše nejmenší spoluobčany.  

 

Ve dnech 19. a 20. prosince uspořádala naše Základní škola ve svých prostorech „Vánoční výstavu“, 

na níž byly k vidění práce našich současných i bývalých žáku, ale také našich spoluobčanů. Kolektiv 

školy pod vedením ředitelky Boženy Staňkové připravil pěknou podívanou s velkým množstvím 

exponátů. Svým rozsahem a obsahem byla výstava milým překvapením pro všechny návštěvníky. 

Na Boží hod vánoční – 25. prosince uspořádali hasiči vánoční zábavu, na níž hrála hudební skupina 

EXTÁZE. Poslední akcí v roce 2009 v naší obci bylo přátelské setkání Obecního zastupitelstva 

s občany, kteří s obcí úžeji spolupracují. Přišli zástupci hasičů i Svazu žen, pozvání přijal farář 

Knotek, ředitelka naší školy Staňková i kronikář.  

 

Rok 2009 byl významným pro naše sportující spoluobčany. Po několika letech zkoušení na rybnících 

a zimních stadionech se mužstvo hokejistů HC Benetice (s naším krásným znakem na dresu) 

přihlásilo do Městské hokejové ligy ve Velkém Meziříčí a konec roku 2009 přečkali na pěkném třetím 

místě. Svými výkony dobře reprezentují naši obec nejen hokejisté, ale také sportovní družstva mužů 

a žen SDH Benetice. Muži prožili nejúspěšnější sezónu posledních let, když o prvenství ve Žďárské 



 

lize přišli o pouhé 2 body v posledním závodě a skončili celkově jako druzí. Ženy ve své první sezóně 

nakonec obsadily velice pěkné 10. místo. 

 

Naši hasiči získali v létě bezúplatným převodem od České policie starší vůz LADA Niva, který 

postupně předělávají, aby mohlo být zařazeno do integrovaného záchranného systému ČR. Letos 

vznikly webové stránky našich hasičů www.sdhbenetice.webgarden.cz  

 

Obecní úřad vydal v předvánočním čase zpravodaj „Benediktin“, v němž je obsaženo mnoho 

podrobných informací o dění v Beneticích, jako je výstavba vodovodu a náklady na něj, zpráva o 

lesním hospodaření, zprávy našich hasičů, hokejistů, knihovny a školy. Velice dobře fungují oficiální 

webové stránky obce www.benetice.ic.cz, které nás aktuálně i pružně informují o dění v naší obci. 

 

 
         zapsal kronikář Jan Bukovský 

http://www.sdhbenetice.webgarden.cz/
http://www.benetice.ic.cz/

