
 
 

 

 

Zápis do kroniky za rok 2010 

 

V první hodině Nového roku se na návsi u rybníka sešlo asi 50 našich občanů, aby zde na pozvání 

starosty J. Vlacha společně přivítali rok 2010. Sníh nebyl žádný, teplota kolem bodu mrazu, a lidé se 

srdečně vzájemně zdravili, popřáli si, podívali se na improvizovaný ohňostroj a pochutnali si na 

„starostenském svařáku“.  Kolem druhé hodiny ranní ruch na návsi utichl. 

 

Od 8. do 10. ledna napadalo kolem 45 cm sněhu. Na sobotu 9. ledna byla plánovaná již 2. obecní 

zabíjačka. Naši hasiči proto vyrazili do Přibyslavic pro pašíka s předstihem již v pátek odpoledne a 

200 kg „drobečka“ ubytoval sám starosta v chlívku ve stavení č. 14.  V sobotu z pašíka šikovné ruce 

Vojty Večeři staršího postupně vyrobily mozeček, ovar, 20 l guláše, 80 jitrnic a stejný počet jelit, 

pečené maso, sekanou atd. 30 kg masa se naložilo na uzení. Této zdařilé akce se zúčastnilo 80 lidí a 

za vstupné 70 Kč se každý mohl skutečně najíst „co hrdlo ráčí“. Na zabíjačce se nevydělalo, ale 

setkání místních lidí je zcela jistě více než zisk. 

 

V neděli 10. ledna proběhla v celé benetické farnosti „Tříkrálová sbírka“. V obci se jako 3 králové 

představili Pavla Přinosilová, Vítek Krejčí a Marek Pacal. Doprovázely je Anna Houzarová a Anna 

Valíková. V celé farnosti se vybralo 22.146 Kč (v Beneticích a Věstoňovicích 8.230 Kč, 

v Bochovicích a Batouchovicích 4.140 Kč, v Hor. Vilémovicích 2.531 Kč a ve Svatoslavi 7.245 Kč). 

Odpoledne v 16 hodin v kostele sv. Marka uspořádal náš farář p. Knotek „Vánoční koncert“, na němž 

děti ze souboru vladislavské farnosti „Fáze“ zazpívaly koledy a ukončily tak vánoční čas.   

 

V neděli 17. ledna začalo sněžit a napadalo asi 10 cm sněhu. Foukal silný vítr, teploty přes den -2°C.  

Sněžení pokračovalo i další den a pokrývka dosáhla asi 50 cm. Přes den se oteplilo až na +4°C. Další 

neděli – 24. ledna bylo ráno -12°C. Na středu 27. ledna byla jasná noc a mráz dosáhl -17°C. Téměř 

denně sněží a sníh dosahuje již asi 70 cm a je problém kam s ním. 

 

Ve čtvrtek 28. ledna zemřel v Ústí nad Labem ve věku 82 let Oldřich Vlach – benetický rodák (z č. 

14), který se k nám neustále a rád vracel.  

 

6. února se v Kulturním domě uskutečnil Hasičský ples. K tanci hrála skupina EVIS. Hokejisté HC 

Benetice porazili vedoucí celek své soutěže HC Netín 6:5. Naši hokejisté v 1. roce svého působení 

v Městské lize Velkého Meziříčí postoupili do play-off a celkově skončili na 4. místě. 

 

Ve druhé polovině února se teploty pohybovaly neustále nad bodem mrazu a sníh pomalu mizel. 

Začátkem března však opět začalo mrznout a napadalo asi 10 cm sněhu. Tvořily se sněhové jazyky. 

7. března bylo ráno -7°C. V noci ze 14. na 15. března se nad Beneticemi blýskalo a hřmělo. Pravá 

bouřka přinesla asi 10 cm sněhu a podle zpráv meteorologů bylo zaznamenáno téměř 4000 blesků. 

Také další den sněžilo a připadlo 10 cm sněhu. Denní teploty však již jsou nad nulou. 

 

11. března vyhlásilo Obecní zastupitelstvo konkurz na místo ředitelky naší Základní školy, protože 

s koncem školního roku odejde dosavadní ředitelka Božena Staňková do důchodu. 16. března odešla 

Helena Vostalová (č. 33) do Domova důchodců v Náměšti nad Oslavou.  

 



 

18. března byl slunečný den, denní teploty dosáhly +12 °C a objevili se konipasové. Také noční 

teploty již byly nad nulou. Astronomické jaro začalo 20. března v 18:32 hodin. 

 

28. března k nám přijel Divadelní soubor TJ Sokol Okříšky a v Kulturním domě uvedl pohádkovou 

komedii se zpěvy J.N.Nestroye „Lumpacivagabundus“. Vstupenka stála 50 Kč. 

 

29. března zemřel ve věku 10 let Vítek Mikuláš z Věstoňovic, který byl od narození upoután na vozík. 

 

30. března bylo přes den příjemných +18 °C, ale hned první dubnovou noc napadlo asi 5 cm sněhu, 

který však brzy zmizel. V dubnu bylo počasí vrtkavé – skutečně aprílové. Noci byly chladné a mrzlo, 

přes den značně rozkolísané (od +3 do +15 °C) a jaro nastupovalo velice pomalu. Uprostřed dubna 

vybuchla sopka na Islandu, popel z ní vyletěl až do výše 11 km a zastavil veškerý letecký provoz nad 

Evropou. 

 

Naši hasiči 12. dubna vymalovali hospůdku „U rybníka“, obec zorganizovala úpravu návsi na pouť a 

17. dubna postavení májky. Tentokrát se na její stavění sešlo méně lidí než loni, ale chlapi to přesto 

úspěšně zvládli. 

 

V pátek 23. dubna se v KD uskutečnil „Předpouťový společenský večer“. Ke zpěvu i tanci hráli Alois 

Šoukal (klávesy), Karel Kosielski (kytara), Jan Vostal (bicí), „hašlerovky“ a lidovky zpívali Vlastimil 

a Eva Vostalovi. Potom hrála místní kapela „Čistej průstřel“. Den nato se konala pouťová zábava a 

na ní hrála skupina „Vjetef“. 

 

Koncem dubna je najednou počasí téměř letní. 25. dubna bylo +20 °C a zaznamenal jsem přílet 

vlaštovek. Další den přišla bouřka, ale hlavní tah bouřky naši obec minul. Po bouřce se ochladilo asi 

o 10°C. K večeru se nebe vyjasnilo. 30. dubna vyskočila teplota až na +24°C. 

 

Poslední dubnový den patřil opět „čarodějnicím“. Při velké „vatře“ se sešlo kolem 50 malých i 

velkých benetických občanů. Obyvatelé Věstoňovic měli svoji „vatru“ na protějším kopci (u Novotnů 

– č. 14) a tak jsme na sebe viděli. Kolem 9. hodiny večerní začaly noční oblohu křižovat blesky, ale 

bouřka nás minula a přišel jen jarní déšť. 

 

1. května se narodil Marek Krejčí (č. 48) a své 60. narozeniny oslavil v KD Stanislav Valík. 19. 

května se narodil Michal Valík (č. 6). 

 

Květen byl teplotně podprůměrný (ráno 6–8°C), ale srážkově nadprůměrný a severní Moravu opět 

trápily povodně. 

 

Ve dnech 19. a 20. května přijeli do Benetic 2 Romové z jihlavského okresu a násilně vnikli napřed 

do kravína Petra Vaňka, kde odcizili velké množství elektrických měděných kabelů z elektroinstalace 

a potom se na hasičském cvičišti vloupali do buňky a odcizili mj. sekačku na trávu, benzín a další 

materiál. Naši občané však pozorně sledují dění v obci, a především zásluhou osobní statečnosti Vojty 

Večeři ml. a Karla Krejčího ml. došlo k tomu, že policie pachatele krádeží brzo zadržela 

v čechtínském lese. Později byli pachatelé odsouzeni k nepodmíněným trestům. 

 

Ve dnech 28. a 29. května proběhly v České republice parlamentní volby. V Beneticích se jich 

zúčastnilo 78 %. V naší obci vyhrála ČSSD s 23,27 %, následováni TOP 09 s 18,1%, KDU-ČSL 

s 13,79% a Věcmi veřejnými s 12,93%. Ostatní strany získaly v Beneticích méně než 10 %. 

 

SDH Benetice uspořádal 30. května Okrskové kolo soutěže v požárním útoku. Za zaznamenání stojí 

návrat Jardy Valíka do Sboru. 

 



 

31. května proběhl na Obecním úřadu konkurz na místo ředitele naší Základní školy. V něm zvítězila 

Mgr. Miroslava Straková (38 let) z Třebíče. 

 

Benetický občan Jan Bukovský zvítězil v anketě kraje Vysočina „Skutek roku“ v sociální oblasti za 

organizování aktivit pro seniory. Na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou mu 1. června cenu předali 

zástupci kraje Vysočina. 

 

Až 4. června skončilo „období dešťů“ a teploty šly rychle nahoru. Ve 23. týdnu (7. – 12. 6.) již byla 

tropická vedra s teplotami kolem +30°C. V sobotu 12. června přišla série bouřek (některé i 

s krupobitím). Blesk udeřil do stožáru ČEZ u Čechtína, vypadla elektřina i rozvod internetu. Po 

bouřkách se ochladilo. 

 

Základní škola zorganizovala 2 výlety – první byl 10. června pro žáky, rodiče a přátele školy na 

zámek v Konopišti a jelo se autobusem z obce, druhý byl 17. června pro žáky 5. ročníku do Prahy a 

jelo se linkovými autobusy. 

 

18. června se ve 13:30 hod. přihnala do Benetic prudká bouřka s deštěm natolik vydatným, že voda 

během půlhodinky zaplnila náš rybník téměř po okraj. 

 

Letní Slunovrat připadl na 21.června na 13:28 hod. Ráno bylo 19 °C, beze srážek. Odpoledne 

vystoupaly teploty na 128°C. 

Ve Věstoňovicích zahájil výstavbu nového rodinného domu Martin Kosielski (z č. 2). Na Obecním 

úřadě proběhlo 28. června veřejné projednávání Územního plánu obce Benetice. 29. června ve 22:10 

hod. mohli občané Benetic sledovat na zcela jasné obloze průlet mezinárodní kosmické stanice ISS, 

která jako jasná hvězda přeletěla celý obzor během 5 minut. 

 

Náš starosta Jiří Vlach slavil 2. července „abrahamoviny“. K 50. narozeninám mu přišla do KD popřát 

téměř celá obec. Od místních hasičů dostal originální (stranový) klíč od obce Benetice. 

 

12. července bylo v Beneticích dosaženo denní teploty +33°C. 

 

V sobotu 17. července od 13 hodin uspořádali místní hasiči další ročník Her bez hranic. Tématicky 

byly zaměřeny na slavné postavy a osobnosti filmu a televize. Program a občerstvení bylo zajištěno 

výborně, jen účast byla tentokrát slabší. Zřejmě se na tom podílela skutečnost, že ve stejnou dobu se 

v Třebíči uskutečnila „Pouť rádia Blaník“, na níž vystupovali známí umělci, a vstup byl zdarma. Na 

začátku programu „Her bylo kolem +30 °C, v 15:17 hod. se přehnala krátká přeháňka a v 17:58 hod. 

začala bouřka. Následující den pršelo a ochladilo se na 20°C. 

 

Za 14 dní – v sobotu 24. 7. od 18 hodin uspořádali naši hasiči v KD rockový festival, který nazvali 

„Benetická bruska 2010“. Zúčastnili se ho brněnský Titanic, dále skupiny KMČ, Araya, Archa a 

Rozmar.  

 

Kromě těchto aktivit naši hasiči opravili a zrekonstruovali obecní byt v Základní škole. Vyměnili 

kuch. linku, el. sporák, podlahu a vymalovali. Náklady činily téměř 50.000 Kč. Od 1. 8. byl byt 

pronajat Evě Doležalové z Hor. Vilémovic, která v něm žije se svým přítelem Martinem Petrášem (z 

Jihlavy). 

 

Na sobotu 7. srpna připravili občané Věstoňovic „Sraz občanů a rodáků Věstoňovic“. Pro 109 

účastníků připravili organizátoři velké stany, v nichž se besedovalo, vzpomínalo, koštovaly se 

pálenky, k jídlu bylo pečené maso, zákusky, koláče, k pití bylo také pivo i víno. Došlo i k zasazení 

památného stromu (moruše) a ke společnému fotografování. Navzdory počasí (téměř celý den drobně 

pršelo) se akce vydařila. 



 

 

V pátek 13. srpna se sešli dobrovolní brigádníci na novém hřišti u školy. Před zahájením prací na 

oplocení hřiště se sekala tráva a čistila plocha kolem něj. Na školní budově provedla během srpna 

firma UNIREG s.r.o. z Třebíče opravy a revize hromosvodů (nákladem 63.248 Kč). 

 

V pondělí 23. srpna se po 17. hod. přihnala na Benetice od západu průtrž mračen, doprovázená 

silnými poryvy větru. Opět během chvíle se zaplnil rybník na návsi a vítr vyvracel i stromy – u 

Vostalů (č. 50) velkou vrbu jívu a u Bukovských (č. 9) švestku. Poté se ochladilo na ranních +8 °C a 

přes den nebylo více než +15°C. Koncem srpna odletěly první vlaštovky. 

 

Nový školní rok byl ve znamení změny ve funkci ředitelky ZŠ. 2. září přišel do školy starosta Vlach 

a přivítal novou ředitelku Mgr. Strakovou a rozloučil se s p. Staňkovou, která bude ještě nějaký čas 

ve škole vypomáhat na kratší úvazek. Obě ředitelky spolupracovaly na žádosti do grantovém projektu 

Evropské unie „Peníze školám“ a pro naši školu získali dotaci přes 300 tisíc Kč. Tyto peníze mají 

sloužit pro dovybavení školy a zkvalitnění výuky a je nutno je vyčerpat do 30 měsíců od poskytnutí 

dotace. 

 

Začátkem září jsou již chladná rána (kolem +4 °C), často prší, pole jsou silně podmáčená a hodně 

obilí je stále na poli – polehlé a již prorůstá plevelem. Úroda obilovin je (podle statistiků) průměrná. 

Letošní úroda brambor je slabá. Ovoce je málo a švestky žádné – vše vinou deštivého období v době 

kvetení stromů. 

 

8. září zemřel po dlouhé nemoci ve věku 81 let věstoňovický občan František Voda (č. 6). Byl pohřben 

do rodinného hrobu na hřbitově v Beneticích. 

 

Tradiční benetická soutěž v požárním útoku měla letos již 13. pokračování, které proběhlo v neděli 

12. září a zúčastnilo se ho téměř 20 družstev. Benetičtí slavili významné úspěchy: Ženy svou soutěž 

vyhrály časem 22:41 sec. a muži skončili druzí časem 17:48 za vítěznými Petrovicemi (16:88). Ve 

finále místní oplatili Petrovicím porážku a vyhráli výborným časem 16:82. Soutěžilo se s novými 

terči, které zhotovili Karel Krejčí a Standa Valík. 

Astronomický podzim (a podzimní rovnodennost) nastává 23. 9. v 05:08 hod. Denní teploty 

nedosahují 20°C. 

 

V závěru září a začátkem října provedla firma KOREKT DIPS s.r.o., Brno opravy místních 

komunikací, a to celkovým nákladem 585.932 Kč.  Cesty kolem Šoukalů ke hřbitovu, z hlavní silnice 

k Pacalům (č. 24) a u rybníka kolem studny byly zpevněny a dostaly asfaltový povrch.  Dále firma 

navezla a zhutnila kamenivo na cestu ke KD.  

 

5. 10. byla uklizena již téměř zpustlá farská zahrada. 8. 10. byla po odkladech pokácena letošní májka 

a tentýž den namontovali hasiči před hospůdku nový (vyšší) vlajkový stožár. 

 

Začátkem října je deštivo, chladno a sychravo, ale v období od 7. do 15. října si užíváme „babího 

léta“, kdy je sice chladno (max. +15 °C), ale slunečno. 

 

V říjnu firma Kovovýroba DUFEK – Pozďatín postavila oplocení kolem hřiště u školy. Z celkových 

nákladů 93.706, - Kč poskytl kraj Vysočina dotaci ve výši 21.859 Kč. Horní stranu hřiště osázel 

majitel pozemku Josef Hejtmánek různými stromy. 

 

Ve dnech 16. a 17. října proběhly v celé ČR komunální volby. Do obecního zastupitelstva 

v Beneticích byli zvoleni Ing. Vítězslav Herbrich (94 hlasů), Bc. Jana Vostalová (89), Karel Krejčí 

(87), Milan Novotný (83), Michal Valík (80), Karel Houzar (75) a Petra Vodová (65). Dosavadní 

starosta Jiří Vlach již nekandidoval a po 20 letech nebude ani v zastupitelstvu. Nastupuje nová, mladá 



 

generace. Voleb se v Beneticích zúčastnilo 79,22 %, což je číslo téměř shodné s volbami v roce 2006 

(80,77 %). 

 

V říjnu byly vyhlášeny výsledky 9. celostátní ankety Nadace Partnerství „Strom roku 2010“. Do ní 

přihlásili třebíčští ochránci přírody spolu s obcí Horní Vilémovice (na jehož katastru stojí) také Velký 

Javor u Věstoňovic. Ten nakonec obsadil v anketě pěkné 6. místo s 2189 hlasy. Zvítězil Hromův Dub 

u Olomouce (12 329 hlasů). 

 

22. října padá sníh s deštěm a následující den je ráno -3°C. Koncem října a začátkem listopadu však 

ranní teploty dosahují +10 °C a přes den je až 15°C. Tyto teploty trvají až do poloviny listopadu. 

 

V pátek 5. listopadu proběhl výlov benetického rybníka. Přálo i počasí – odpoledne bylo +16°C. Za 

velkého zájmu občanů byly vyloveny 4 štiky, 2 tolstolobici, asi 70 kaprů. Další menší ryby a také 

hodně raků putovalo zpět do rybníka, který za jeden dosáhl své normální hladiny. 

 

V úterý 9. listopadu se uskutečnilo ustavující zasedání nového obecního zastupitelstva. Novým 

starostou se stal Karel Houzar (22 let) a místostarostkou Petra Vodová (25 let), čímž máme nejmladší 

vedení obce na celém Třebíčsku. 

 

V sobotu 20. listopadu se uskutečnila brigáda na hřišti u školy. Sekala se tráva, hrabalo listí, zaplétal 

se nový plot a řezaly se větve, jež přesahovaly do hřiště. 

 

Ve středu 24. listopadu je ráno -1 °C a padá sníh, který již zůstává. Den poté byl nainstalován vánoční 

strom u autobusové zastávky. Do 2. prosince napadlo asi 20 cm sněhu a mrzne po celý den. 

 

V sobotu 11. prosince se v KD schází 68. valná hromada SDH Benetice. Zástupci obce (J. Vlach, R. 

Novotný a K. Houzar) na ní předali hasičům nový prapor.   

 

Zimní slunovrat připadl na 22.prosince v 0:38 hod. Letošní Vánoce jsou na sněhu. Teploty kolísají 

od 0 do -12°C. 

 

Před vánočními svátky vydal Obecní úřad již 5. číslo „Benediktina“ a doručil ho do všech domácností. 

 

29. prosince se na Obecním úřadě uskutečnilo „Vánoční setkání“ zastupitelstva, hasičů, školy a 

farnosti. 

        
         zapsal kronikář Jan Bukovský 


