
 
 

 

 

Zápis do kroniky obce 2011  
 

Tradiční „Starostenský svařák“ přišlo v první hodině roku 2011 ochutnat na náves k vánočnímu 

stromu asi 50 občanů a společně přivítali Nový rok. Mezi nimi nechyběli bývalý a současný 

starosta. Jen lehce mrzlo (-1 °C), bylo polojasno a občas drobně sněžilo. 

 

Na úterý 4.ledna od 8 do 10:52 hod. připadlo částečné zatmění Slunce, ale u nás sledování tohoto 

jevu bránila nízká mlha, která se zvedla až v závěru zatmění v 10:45 hod. Přesto se mi podařilo tuto 

zvláštnost zachytit na fotografii. Další zatmění bude až v roce 2015. 

 

V pátek 7.ledna začala obleva – teploty byly nad nulou, do sněhu pršelo a na cestách se tvořilo 

náledí. 

 

V neděli 9.ledna probíhala „Tříkrálová sbírka“ Charity ČR. Koledníky letos byli Zdeněk Krejčí, 

Petr Krejčí a Martin Vostal. Doprovázel je Vlastimil Vostal. Celkem bylo v benetické farnosti 

vybráno 22.088 Kč, z toho v Beneticích a Věstoňovicích 7.970 Kč, v H. Vilémovicích 1.990 Kč, 

v Bochovicích a Batouchovicích 4.231 Kč a ve Svatoslavi 7.897 Kč. 

 

Až do 20.ledna byly noční i denní teploty nad nulou a sníh zcela zmizel. V neděli 16.ledna bylo 

slunečno, jasno a +10°C. Až 20.ledna se ochladilo pod pod mrazu a napadl poprašek sněhu. 

20.ledna schválilo obecní zastupitelstvo žádost faráře Knotka o kácení stromů kolem kostela. 

Zastupitelé rozhodli v souladu s výsledkem ankety občanů, která proběhla přes vánoční svátky. 

 

V sobotu 22. ledna uspořádali hasiči již 3. obecní zabíjačku. Z Pocoucova přivezli 200 kg prase a 

během dne z něj vyrobili hrnec guláše, 70 jitrnic, 80 jelit, 15 kg sekané, pečené maso, 2 hrnce 

polévky a 40 kg masa se naložilo na uzení. Účastnilo se 50 lidí a vstupné bylo pouhých 50 Kč. 

Nepříjemným dozvukem zabíjačky byla pokuta pro Obecní úřad od Veterinární správy v Jihlavě ve 

výši 2.000 Kč za to, že prase nebylo zabito v oficiálních jatkách a mohlo tak dojít k ohrožení zdraví 

účastníků akce. Veterinární správa musela záležitost projednat po udání.  

 

Ve stejnou sobotu začal s kácením stromů (javorů) na svém pozemku proti obchodu Alois Šoukal. 

Kácení měl povoleno od Obecního úřadu a na největší strom musel použít vysokozdvižnou plošinu. 

 

Věstoňovický „Velký Javor“ se stal Stromem roku kraje Vysočina. 

 

V úterý 25.ledna byly ráno -2 °C, ale přes den +4 °C a uježděný sníh, který napadal předešlé dny, 

klouzal. V obci nebylo posypáno, a tak odpoledne kolem 16.hod. došlo v zatáčce pod kostelem 

k několika dopravním nehodám, při nichž nebyl nikdo zraněn a škody byly jen na autech. Sypač 

přijel kolem 17.hod. spolu s Policií ČR. V tentýž den oznámila Česká pošta, že ke dni 14.2.2011 

ruší bez náhrady svoji pobočku v Beneticích.  

 

Ve dnech 1. – 3. února navštívila naši školu Školní inspekce a byla spokojena. Líbilo se jí prostředí 

a vybavení školy a pochválila přístup pedagogů k žákům. 

 



 

3. února se v hospůdce prezentovali své výrobky zástupci brněnského pivovaru HEINEKEN (dříve 

Starobrno). Byli úspěšní a od té doby se v hospůdce čepuje Starobrno. Od 4.února je obleva a v noci 

je nad nulou. Přes den fouká silný západní vítr a teplota dosahuje až +10°C. Sníh téměř všechen 

roztál. Vše vypadá jako předčasný příchod jara a začínají kvést jarní kytky. 

 

Hasičský ples se uskutečnil 5.února a opět hrála skupina EVIS. Účast byla kvůli chřipce menší – 

přišlo jen 96 lidí, kteří vypili 3 sudy piva, 10 litrů lihovin, 20 litrů vína, zakoupili 1240 lístků do 

tomboly (hlavní cena byl LCD televizor Samsung s úhlopříčkou 84 cm). Na plese vystoupila 

taneční skupina LATIFA z Polné s orientálními tanci. 

 

V pátek 11.února bylo zataženo, foukal čerstvý západní vítr, teplota těsně nad bodem mrazu, 

přeháňky. Benetická pošta měla naposledy otevřeno. V sobotu 12.února bylo slunečno a v poledne 

začalo kácení stromů kolem kostela, které bylo povoleno Obecním úřadem na žádost Farního úřadu 

Benetice. Obecní úřad uspořádal ohledně tohoto kácení anketu a většina občanů s kácením 

souhlasila. Přesto vyvolalo kácení poměrně vzrušenou diskusi a emoce. 

 

16.února zemřel ve věku 85 let Stanislav Novotný (Věstoňovice č.7) a 26.února zemřel po dlouhé 

nemoci ve věku nedožitých 60 let Vladimír Nováček (Benetice č.34). 

 

Konec února byl mrazivý – noční teploty kolem -15 °C (24.2. dokonce -17 °C), přes den -5 °C. 

Začátkem března bylo v noci lehce pod nulou a denní teploty kolem +6 °C. V pátek 4.března bylo 

dokončeno kácení stromů kolem kostela. 

 

10. března drobně pršelo a na silnicích se vytvářela ledovka. V noci na 11. 3. byly +4 °C a přes den 

dokonce +10°C. Následující dny byly obdobné a 16. 3. bylo dokonce +16°C. 

 

11. 3. v 6:45 hod. našeho času došlo v Japonsku k silnému zemětřesení (9.stupeň Richterovy 

stupnice), které vyvolalo zničující vlnu tsunami (vysokou až 10 metrů), která po 9 minutách začala 

pustošit východní pobřeží Japonska. Zmizela celá města a vesnice, zemřely desetitisíce lidí, 

v důsledku zalití mořskou vodou došlo k havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě a následné hysterii 

v neprospěch jaderné energetiky ve světě. Blízké Dukovany však pracují na odlišném, bezpečnějším 

principu, který má více bezpečnostních okruhů. 

 

Od 8. do 15. 3. provedla firma DAFE plast instalaci nových plastových oken v Kulturním domě. 

Náklady na tuto akci činily 247 289 Kč a obec na ni získala z Programu pro obnovu venkova dotaci 

104 000 Kč. Ve dnech 15., 19. a 23. 3. se v KD brigádnicky malovalo a uklízelo. 

 

V sobotu 19. 3. po 19.hod. se Měsíc octl v bodě, kdy byl nejblíž Zemi (356 377 km). Na nebi se 

ukázal jako nejjasnější a největší za posledních téměř 20 let (naposledy v roce 1993). Tento úkaz 

byl dobře pozorovatelný i v naší obci, protože v tu noc byla téměř jasná obloha. V pondělí 21. 3. 

v 00:20 hod. začalo astronomické jaro. Z mého pohledu bylo jaro potvrzeno příletem konipasů 

bílých dne 24. března. 

 

Od 1. 4. je v obchodě paní Houzarové výdejní místo České pošty. Za ostatními poštovními 

službami musíme cestovat na nejbližší pošty v okolí. 

 

V sobotu 2. 4. se konala v KD svatební hostina novomanželů Evy Doležalové a Martina Petráše 

(č.32). 

 

Začátkem dubna bylo proměnlivé počasí. V kostele sv. Marka byl instalován nový záchod. Dne 7. 

4. se narodil Matyáš Mikuláš (Věstoňovice č. 11) a 9. 4. se z obce odstěhovala p. Helena Valíková, 



 

která svůj dům prodala Antonínovi Houzarovi ml. V úterý 12. 4. žáci naší školy zhotovili 

velikonoční výzdobu na návsi.  

 

V sobotu 16. 4. v 16:00 hodin v KD uvedl divadelní soubor Sokola Okříšky krimikomedii Jana 

Váchala „Madam Colombová zasahuje“. Hru shlédlo asi 50 spokojených diváků. Ceny vstupenek : 

dospělí 50 Kč, děti 30 Kč. 

 

V neděli 17. 4. se uskutečnil v kostele koncert duchovní hudby, na němž vystoupil pěvecký sbor 

„Fáze“ z Vladislavi. V neděli 24. 4. se uskutečnila v KD velikonoční taneční zábava, na níž hrála 

kapela „Extáze“. Na Velikonoce bylo proměnlivé počasí s přeháňkami s teplotami kolem 20°C. 

 

Na pátek 29. 4. připravili hasiči na podvečer pro menší děti „malé čarodějnice“, spojené s ohníčkem 

a opékáním buřtů. Na místě tradičního ohně je nashromážděno velké množství větví z kácení 

stromů. 

 

V sobotu 30. 4. oslavili svatbu Lenka Křížová (ze Smrku) a Antonín Houzar ml. (č.40). Odpoledne 

proběhl na hřišti u školy pouťový fotbalový zápas mezi svobodnými a ženatými. Zápas, který 2x 

přerušil silný déšť, vyhráli svobodní 13:10. Navečer přišla bouřka. Večer uskutečnili hasiči v KD 

pouťovou zábavu a hrála na ní skupina VJETEF. 

 

Hlavní akce letošní pouti proběhly v neděli 1. 5., kdy slavnostní mši sloužil pomocný světící biskup 

českobudějovický Mons. Mgr. Pavel Posád. Po mši hrála u kostela dechová hudba a na faře se 

uskutečnil raut. Na návsi byly opět pouťové atrakce. 

 

V pondělí 2. 5. zahájila firma KOREKT PLUS s.r.o. z Brna práce na zhotovení asfaltové cesty ke 

kostelu a hřbitovu. Tato akce trvala 3 týdny a byla v režii benetické farnosti.  

 

Ve dnech 4. – 7. 5. přišly jarní mrazíky, které tentokrát Benetice příliš nepoškodily. Ranní teploty 

se vesměs pohybovaly jen kolem nuly a přes den dosahovaly +20°C. Největší teplo přes den bylo 

dne 24. 5. kdy bylo +27°C. 

 

V sobotu 7. 5. postavili hasiči májku. Akce byla dobře zorganizována, jen ochotných rukou se 

nedostávalo. Organizátoři však zvládli nejen stavění májky, ale i následné opékání klobásek 

(zdarma) a hudební produkci místní kapely Čistej průstřel. 

 

V květnu se v obci narodily 3 děti: 13. 5. Kristýnka Krejčová (č. 26), 26. 5. Artur Krejčí (č. 8) a 31. 

5. Karolína Pacalová (č.52). 

 

V sobotu 14. 5. odjeli malí benetičtí ministranti na výlet do Olomouce na „Ministrantské dny“. Ve 

středu 18. 5. odjeli žáci 5.ročníku Základní školy na vlastivědný výlet do Prahy. Akce je 

podporována Krajem Vysočina a žáci výlet absolvovali linkovými autobusy. 

 

Od začátku června dochází k další změně v hospůdce – tentokrát se začalo čepovat pivo Bernard (z 

Humpolce).  

 

V sobotu 4. 6. pořádala obec brigádu na opravu střechy předsálí KD. Přišli na ni pouze 3 stateční – 

starosta Karel Houzar a Jan a Vlastimil Vostalové. 

 

Ve čtvrtek 16. 6. uspořádala škola zájezd pro své žáky, rodiče a přátele školy do Punkevních 

jeskyní a na zámek Lysice. Neděle 19. 6. byla dnem 1. přijímání pro 6 děti z farnosti.  

 



 

V úterý 21. 6. v 19:16 hod. nastalo astronomické léto. V tyto dny zaznamenávám velké množství 

chroustů (po několika letech) a invazi španělských (zrzavých) slimáků, kteří ničí úrodu zejména 

zeleniny ve velkém. Ti každoročně postupují desítky metrů jihovýchodním směrem.  

 

Dnem 1. 7. se ruší ranní autobusový spoj v 5 hodin bez náhrady. V tentýž den proběhlo od 17 hodin 

před hospůdkou opékání ryb. Akci organizovali hasiči jako přátelské posezení, o ryby se postaral 

Karel Slavík z Přeckova. Zájem lidí byl velký. 

 

Po letních teplotách v závěru června se začátkem července prudce ochladilo (3.7. bylo ráno jen 

+10 °C a přes den +11°C), často pršelo a foukal silný severozápadní vítr. Již 6. 7. se ale oteplilo na 

28 °C a další den dokonce na +29°C. Takové počasí, provázené častými bouřkami, vydrželo až do 

21.7., kdy se opět ochladilo na +14°C. Takové chladné, deštivé a větrné počasí trvalo prakticky až 

do začátku srpna. Letošní letní srážky jsou nadprůměrné. Podle údajů meteorologů byl letošní 

červenec nejchladnější za posledních 11 let. Průměrná teploty byla jen 15,8 °C a napadlo v průměru 

146 mm vodních srážek, což je 185% dlouhodobého normálu. 

 

Ve dnech 18. až 23. 7. se v Třebíči a Brně uskutečnilo Mistrovství Evropy v baseballu kadetů. Do 

národního týmu České republiky se jako nejmladší reprezentant dostal i věstoňovický Radim 

Novotný (nar. 1998). Češi nakonec získali stříbrné medaile, když ve finále (v Brně) prohráli po 

velkém boji s Itálií 9:8. 

 

V sobotu 23. 7. uspořádali hasiči další „Hry bez hranic“. Letošním námětem byl „Cirkus“. Celé Hry 

byly pěkně připravené a patřily zejména dětem. V manéži pobavil třebíčský Milan Ošmera svými 

kouzly a žonglováním, celé odpoledne uváděl Vlastimil Vostal. Starosta Karel Houzar zajistil 

malou ukázku technických prostředků Policie ČR. Obecenstva bylo méně než obvykle. 

 

Začátek srpna byl letní – denní teploty přes 20 °C s občasnými bouřkami, ale nejteplejší byla 

závěrečná dekáda srpna, kdy tropické teploty přes 30 °C byly časté. V pátek 26.8. jsem naměřil 

32°C. V sobotu 27.8. ale přišlo ochlazení o asi 10°C. 

 

Začátkem srpna postavili hasiči na návsi dětskou prolézačku. Dne 7.8. měla na silnici do Čechtína 

autonehodu p. Hejtmánková (Benetice č.1).  V úterý 9.8. přijeli do Benetic zástupci Horáckých 

novin se svojí reklamní akcí.   

 

V rybníce na návsi zřejmě vyhynuly všechny ryby – není na něm vidět žádný život a hladinu 

pokryla silná vrstva sinic. V sobotu 27.8. byla veřejná brigáda na úpravy nového hřiště u školy 

(oprava vodní propusti, betonování základů pro záchytnou síť za brankami) a oprava omítky na 

vodárně pro bytovky. Opravy vodárny byly dokončeny v září a následně 5.10. byla vodárna v rámci 

restitucí předána p. Skoumalové, na jejímž pozemku stojí. 

 

V srpnu opravili hasiči odpadní jímku u Kulturního domu. Stávající nahradili plastovou o objemu 4 

m3. Náklady na opravu činily 25 421 Kč. 

 

První dny září byly poměrně chladné s přeháňkami. Pohroma postihla Benetice (a také Třebíč) 

v pondělí 5. 9., kdy po velice teplém dopoledni (+25 °C) se kolem 13. hodiny strhla nad vsí bouřka. 

Během necelé hodiny spadlo 60 mm srážek a voda zaplavila ulice, hřiště u školy a rybník na návsi 

začal přetékat. Museli zasahovat naši hasiči. Voda se dostala i do mnoha sklepů (zejména na 

bytovkách), poškodila i krajnici silnice u zastávky ve Věstoňovicích a také přetekl rybník Marka 

Krejčího.  Tím dnem však začalo „babí léto“, které trvalo až do začátku října. Podruhé v tomto roce 

začaly kvést některé jabloně. Podzim nastal 23. 9. v 11:04 hod. 

 



 

V neděli 11. 9. se uskutečnil již 14.ročník soutěže „O nejrychlejší požární útok“. Soutěžilo 12 

družstev mužů a 2 družstva žen. V mužích zvítězil Netín časem 17:44 sec. a naši obsadili 4.místo 

časem 18:29 sec. V ženách zvítězilo Olší a naše děvčata byla druhá časem 19:44 sec. 

 

Úroda byla (podle místního tisku) letos dobrá – výnos obilovin nadprůměrný, ovoce bylo také dost 

a to jak ke spotřebě, tak i pro palírny. Je hodně trnek a šípků. Na sklonku léta namontoval p.Karas 

(č.22) na střechu své garáže fotovoltaické panely. 

 

Koncem září opravila Krajská správa údržby silnic Jihlava silnici do Věstoňovic. Začátkem října 

byla postavena nová autobusová zastávka u Věstoňovic, kterou zhotovil Zdeněk Krejčí z Benetic. 

Obec za ni zaplatila 58 800 Kč a cca 5 000 Kč za úpravu okolí. Stará (plechová) zastávka byla 

přemístěna na cvičiště hasičů. V polovině října byl opraven přepad rybníka na návsi.  

 

Na sklonku „babího léta“ – 28.9. se narodila Ema Houzarová (č.40). Na začátku října denní  

teploty překračovaly +20°C. V noci z 6. na 7.10. došlo k ochlazení o asi 10 °C a začalo pršet. 

V polovině října je slunečno, denní teploty kolem 8 °C, v noci lehce mrzne – v sobotu 15.10. bylo 

ráno -3°C. V závěru října přichází „dušičkové“ počasí, tentokrát doprovázené silným 

jihovýchodním větrem. Mlhy a inverze trvají celý listopad, a to zejména pro dlouhotrvající bezvětří. 

V listopadu spadlo v ČR nejméně srážek za posledních 80 let a naše obec nebyla výjimkou. Neprší 

a inverzní počasí trvá do začátku prosince. 

 

V pátek 11. 11. uspořádal Turistický kroužek při Základní škole Benetice kurz sítotisku pro 

veřejnost. V sobotu 26. 11. se uskutečnila v KD již 69. valná hromada SDH Benetice. 

 

V sobotu 3.12. ráno je 0 °C, drobně prší a na silnicích se vytváří ledovka. Večer v KD pořádali 

hasiči zábavu – „čertovský rej“. Hrály skupiny Extáze a Vjetef. V listopadu byla nákladem 1825,- 

Kč opravena zvonička na návsi ve Věstoňovicích. Vánoční strom se v Beneticích rozsvítil začátkem 

adventu a poprvé byl vánočně nazdoben stříbrný smrk u autobusové zastávky. 

 

Až 7.12. padal sníh, ale byl to jen symbolický poprašek. 8.12. drobně sněží, ale je nad nulou a fouká 

silný západní vítr. Od nového jízdního řádu (11.12.) v pracovní dny zase jezdí ranní autobusový 

spoj (ve 4:51 hod.) do Třebíče. Jezdí z Bochovic, přes Rudíkov a Přeckov a zastavuje u školy. V 

pátek 16.12. kolem 13:00 silné sněžení, večer déšť – autobus z Benetic (odjezd 14:20 hod.) 

havaroval na mostku před Budíkovicemi (křižovatka na Trnavu), prorazil zábradlí, ale nespadl. Při 

nehodě nebyl nikdo zraněn. 

 

V neděli 18.12. po dlouhé nemoci zemřel poslední prezident Československa a 1.prezident 

samostatné ČR Václav Havel (75 let) – vláda vyhlásila třídenní státní smutek. Jeho státní pohřeb se 

konal v pátek 23.12. v poledne, kdy se v celé republice rozezněly zvony a sirény. 

 

Ve čtvrtek 22.12. v 6:29 hod. začala astronomická zima, napadlo asi 15 cm sněhu, bylo kluzko. Na 

silnici do Třebíče došlo k sérii drobných nehod, při nichž auta „klouzala“ do příkopů. V Třebíči 

sníh není žádný. OÚ vydal 6. číslo obecního zpravodaje „Benediktin“ 

 

V pátek 23.12. od rána drobně prší, teploty nad nulou (max. +5 °C), sníh uplaval. 25.12. SDH 

pořádá „Štěpánskou zábavu“ – hraje skupina Extáze. 27.12. – max. teplota +7 °C, večer se na 

obecním úřadě uskutečnilo přátelské setkání zastupitelstva a ostatních činovníků obce. 

 

29.12. se narodila dvojčata Vojtěch a Barbora Vostalovi (Benetice č.10) a počet obyvatel naší obce 

dosáhl čísla 200. Zajímavostí je, že v předchozích mnoha generacích se v Beneticích nenarodila 

žádná dvojčata a v posledních 5 letech jsou to již 2. dvojčata v obci. 

 



 

Významné výročí v roce 2011 oslavili: 

 

Krejčová Věra                     65 let           Benetice 38 

Přinosilová Jarmila             65 let           Benetice 25 

Přinosil Josef                      70 let           Benetice 25 

Pacal Stanislav                   70 let           Benetice 24 

Vostal František                  75 let           Benetice 7 

Krejčová Františka              90 let           Benetice 27 

 

 
         Zapsal kronikář Jan Bukovský 

 

 

 

 

  

 


