
 
 

 

 

Zápis do kroniky za rok 2012  
 

     Dne 1.1. několik minut po půlnoci se na návsi v Beneticích sešlo více než 80 občanů, aby na 

pozvání starosty společně uvítali rok 2012. Starosta tradičně připravil svařené víno a netradičně byl 

odpálen hezký ohňostroj. Ve Věstoňovicích podávala „svařák“ místostarostka a nový rok vítalo 

hudbou, zpěvem a pouštěním lampionů štěstí 25 občanů (více než 50% obyvatel). 

 

     V neděli 8.1. proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. Opět koledovali Zdeněk a Petr Krejčovi a Martin 

Vostal. V naší farnosti se pro Charitu ČR vybralo celkem 20 542 Kč, z toho v Beneticích a 

Věstoňovicích 7 675 Kč.      

 

     Do 13.1. ani jednou nebyl mráz (ani v noci) a nebyl žádný sníh. Ve čtvrtek 12.1. jsem naměřil + 

7°C. Až 14.1. bylo slabě pod nulou, občas sněžilo a napadlo asi 5 cm sněhu. K tomu foukal silný vítr, 

který se utišil až následující den, kdy již byl mráz -4°C. Taková mírná zima pokračuje až do 25.1., 

kdy je sice slunečno, ale i přes den je mráz. Začíná 20 mrazivých dnů, kdy teplota ani jednou 

nevystoupila nad nulu. V noci bylo vždy obvykle kolem -15°C, přes den kolem -8°C. Největší mráz 

(-18°C) jsem naměřil v neděli 5.2. ráno. 

 

Dne 23.1. zemřela v nedožitých 88 letech Ludmila Krejčová (Benetice č.6) 

 

    V sobotu 11.2. ráno je jasno, slunečno, teplota -16°C.  Večer pořádají hasiči Hasičský ples. V 

pondělí 13.2. v noci zeslabení mrazu z–13 na -10 °C ráno, po 7.hodině přichází od západu oblačnost. 

V úterý 14.2. jsou ranní teploty (po 20 dnech) menší než -10°C. Začínají sněhové přeháňky. Ve středu 

15.2. drobně sněží, fouká silný SZ vítr, teploty jsou přes den nad nulou, střídá se jasná obloha se 

silným sněžením, vytváří se sněhové jazyky. Až 16.2. ustává vítr, ale výrazně se otepluje. Na pátek 

17.2. chystají hasiči na rybníce večerní bruslení, ale prší a led měkne. Bruslení se však koná a je 

spojeno s dobrou náladou a občerstvením. 

 

     V sobotu 18.2. pozoruji nad Beneticemi velká hejna husí v letu na sever. Je +7 °C, ve středu 29.2. 

dokonce +11°C. Sníh roztál. Začátkem března jsou vybírány poplatky za svoz domovního odpadu 

(450 Kč za osobu) a za psy (100 Kč). 

 

     V sobotu 17.3. ráno je -1 °C, slunečno. Hasiči pořádají zájezd do Hasičského muzea v Přibyslavi 

s následným obědem v Okrouhlici a odpolední návštěvou pivovaru Bernard v Humpolci. Akce se 

zúčastnilo 55 lidí. Přes den bylo krásné jarní počasí s max. teplotou +20 °C. V ten den u Vladislavi 

havaroval na motorce Martin Nováček a zranění levé nohy si do konce roku 2012 nevyléčí. V úterý 

20.3. v 6:14 hod. začíná astronomické jaro – ráno je +4 °C, přes den +11 °C, slunečno. Letošní májku 

postavili hasiči dne 30.4. 

 

     V neděli 6.5. odpoledne padaly v Beneticích kroupy. V pátek 11.5. bylo odpoledne +26°C.  Dne 

15.5. měl nezaviněnou autonehodu Božetěch Krejčí ml., kdy do něj na křižovatce u Budíkovic najel 

jiný řidič, který mu nedal přednost. V pátek 18.5. přízemní mráz poškodil v obci řadu stromů a rostlin. 

 



 

   V květnu proběhla rekonstrukce střechy Kulturního domu. Firma Čermák z Uhřínova provedla 

výměnu krytiny nad předsálím a osadila nové okapy a svody na celé budově. Celkové náklady na 

akci činily 241 500 Kč, z čehož bylo 107 000,- Kč z dotací Kraje Vysočina z Programu obnovy 

venkova. 

 

     V sobotu 19.5. slavil náš SDH 70 let založení a uskutečnil okrskové kolo soutěže v požárním 

útoku. Tento rok se naši hasiči zapojili do extraligové soutěže a 2.6. dosáhli na závodech v Letohradu 

– Kunčici na historicky 1. vítězství v nejvyšší soutěži tohoto sportu. 

 

Dne 26.5. měli svatbu Andrea Herbrichová (Benetice č.30) a Martin Sedláček. 

 

Dne 3.6. zemřela Růžena Novotná (Věstoňovice č.7) ve věku nedožitých 82 let. 

 

     Celé jaro je velice suché. Pršet začíná až po „Medardovi“ (13.6.). V polovině června začala horka 

a denně bylo více než 25 °C – nejvíce jsem naměřil 20.6., kdy bylo 30°C. V ten den přišla v 17 hodin 

krátká bouřka a během 20 minut napadlo 15 mm srážek. Dne 21.6. v 00:09 hod. začalo astronomické 

léto. 

 

Dne 10.7. zemřela ve věku 82 let Emilie Valíková z Benetic, č.18.  

  

  Dne 13.7. se ochladilo – ráno 12 °C, přes den 15 °C trvá do 18.7., potom se oteplilo přes 20°C. V 

neděli 29.7. napršelo 22 mm (z toho 12 mm během krátké intenzivní bouřky s kroupami). V červenci 

odešel Karel Školař (Benetice č.23) do Domova seniorů v Třebíči, Koutkově ulici. V pátek 20.7. byla 

skácena letošní májka. 

 

  V sobotu 21.7. uspořádali hasiči Hry bez hranic, jejichž hlavním motivem byl „Western“. Počasí 

bylo oblačné a proměnlivé s přeháňkami, divácká účast nadprůměrná. Skupina TERRA HISTORIA 

předvedla ovládání koní a biče, Divokej Bill zase předvedl práci s lasem a kolty, a tak zejména menší 

diváci byli s programem velice spokojeni. 

 

V sobotu 11.8. měli svatbu Marek Houzar (Benetice č. 43) a Renata Slámová (Věstoňovice č.8) 

 

  Dne 30.6. došlo k ukončení pronájmu nebytových prostor pro Českou poštu v budově Obecního 

úřadu. Dne 29.8. byly prostory po poště předány obci a pošta v Beneticích definitivně skončila. 

 

   Léto (zejména srpen) bylo teplé. Nejteplejším dnem v Beneticích bylo pondělí 20.8., kdy jsem 

naměřil 31,2°C. V pátek 31.8. se ochladilo (až na denních +14°C) a přišel déšť. V lesích je ale sucho 

a houby nerostou. Suché léto poznamenalo náš kraj – už koncem srpna opadávalo listí ze stromů a 

jarní mrazy zavinily nedostatek šípků, trnek, jeřabin apod. 

 

   Na přelomu srpna a září probíhala oprava poruchy telefonního kabelu v parku kolem autobusové 

zastávky. Ve stejné době odletěly vlaštovky. Nový školní rok zahájila naše škola s 11 žáky. 

 

   Začátkem září vypukla na Ostravsku aféra s alkoholem, pančovaným smrtelně jedovatým 

metylalkoholem – v krátké době zemřelo v ČR přes 30 lidí. Naši obec tato událost nepostihla. 

 

   V sobotu 8.9. se v Petrovicích konal poslední závod extraligy v požárním útoku. Naši hasiči si tam 

5.místem zajistili 3.místo v celkovém hodnocení extraligy 2012 a postarali se tak o největší úspěch 

SDH Benetice v jeho 70leté historii. Získali celkem 131 bodů, vyhráli 2 závody (v Kunčici a 

Žernovníku) a získali neoficiální titul „skokan roku“. Extraligy se zúčastnilo celkem 194 družstev 

z celé řepubliky. 

  



 

   V úterý 11.9. je přes den +26 °C, ale ve středu 12.9. se ochlazuje na 13 °C a drobně prší až do 

čtvrtka 13.9. (napršelo 26 mm srážek). V pátek 21.9. ráno je +3 °C, což je 1.přízemní mrazík. Přes 

den je slunečno, max. 12°C. V sobotu 22.9. ráno je +8 °C a prší. Odpoledne v 16:48 hod. nastává 

astronomický podzim. Začátek října je teplý – denní teploty kolem 20°C. V neděli 7.10.je ráno 

+13 °C, přechází nás studená fronta s celodenním deštěm (napršelo 14 mm) a poklesem teplot na 8°C. 

Večer se vyjasňuje, ale je chladno. Letošní rok je srážkově podprůměrný a ve sklepní studánce máme 

nejnižší hladinu vody za 20 let, co máme chalupu. 

 

V sobotu 29.9. přijel do obce Divadelní soubor Sokola Okříšky a v KD uvedl komedii s písničkami 

„Lázeň perlivá“, kterou sledovalo asi 80 spokojených diváků.  

 

   Ve dnech 12. a 13. 10. se konaly volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a 1.kolo voleb do Senátu 

Parlamentu České republiky. Volební účast v obci byla 43,84 %. Lidé v Beneticích dali ČSSD 

27,11 % hlasů, Pro Vysočinu 20,33 %, KDU-ČSL 18,64 %, KSČM 15,25 %, TOP 09+STAN 8,47% 

atd. ... Hejtmanem našeho kraje byl opět zvolen MUDr. Jiří Běhounek (ČSSD). Do 2.kola senátních 

voleb postoupili František Bublan (ČSSD) 27,4 % a Josef Zahradníček (KSČM) 26,97 %. Neuspěl 

dosavadní senátor Vítězslav Jonáš (ODS) 17,44 %. Ve dnech 19. a 20.10. proběhlo 2.kolo senátních 

voleb – senátorem se stal František Bublan (64,51 %). 

    

   V sobotu 27.10. napadl první sníh (asi 3 cm) a noční teploty poklesly lehce pod nulu, ale již 1.11. 

nebylo po sněhu ani památky – bylo větrno a pršelo. Listopad byl teplotně nadprůměrný (noc 5 °C, 

den 8 °C), srážkově podprůměrný (téměř nepršelo). 

 

   V pátek 23.11. od 17 hod. se v našem kostele sv. Marka konala mše na počest 70 let SDH a všech 

jejich členů. Také byl posvěcen nový prapor sboru. V průběhu mše někdo vykradl dům p. Čapkové 

(Benetice, č.29). Pachatel vyrazil dveře ze dvora a ukradl úspory (64 000 Kč.) 

 

   V sobotu 24.11. od 18 hod. se ve velkém sále Kulturního domu konala 70.valná hromada SDH 

Benetice. Při slavnostním bilancování činnosti sboru byly připomenuty výsledky hasičů dřívějších i 

současných a jejich výrazný podíl na životě obce. Byly vystaveny získané trofeje, promítnuty 

fotografie a videa, proneseny zdravice hostů a předána ocenění. Po tradičním guláši byla volná 

zábava. 

 

Koncem listopadu byl velký sál KD vyzdoben znakem obce.  Starosta Karel Houzar vyhrál hlavní 

kategorii všestranné sportovní soutěže „Okříšský univerzál 2012“, jež sestávala ze 12 disciplín. Ve 

čtvrtek 6.12. pořádá Turistický kroužek naší školy „Vánoční tvoření“. Třída je plná žáčků, rodičů a 

přátel školy a společně tvoří vánoční ozdoby z korálků. V pondělí 10.12. organizuje škola autobusový 

zájezd do vánoční Vídně.  

 

   V sobotu 1.12. je lehce pod nulou a Benetice zdobí sněhový poprašek. Na návsi se rozsvítil vánoční 

strom. V neděli 2.12. zamrznul rybník. Ve středu 5.12. ráno je asi 5 cm sněhu – den je oblačný, místy 

sluníčko. V pátek 7.12. je 1. arktický den. Ráno je -7 °C a přes den -2°C. V sobotu 8.12. ráno je -9°C.  

Do 14.12. napadlo asi 15 cm sněhu. V sobotu 15.12. začala obleva – denní i noční teploty jsou nad 

0 °C (neděle +6 °C). Prší, a na prochladlé zemi se tvoří ledovka. V pátek 21.12. nastává ve 12:11 hod. 

slunovrat a začíná astronomická zima. V neděli 23.12. ráno je -1 °C, drobně sněží (asi 10 cm sněhu). 

Kolem poledne teplota stoupá na +1,5 °C, sněžení přechází v déšť a tvoří se ledovka. Do Štědrého 

dne se vytváří ledová námraza na stromech, plotech, střechách, na sněhu je ledová krusta silná asi 1 

cm, na silnicích se opět tvoří ledovka. Ale již odpoledne je teplota +4,5 °C, ledovka povoluje, padá 

ze střech, stromů. Některé větve sa však lámou a v lese padají stromy. O vánočních svátcích je teplo 

– 26.12. je ráno +5 °C a sníh taje. Padají teplotní rekordy v celé západní Evropě – v Mnichově 

naměřili +20,7°C. 

  



 

   Před vánočními svátky vydalo zastupitelstvo již 7. číslo zpravodaje „Benediktin“. Ve čtvrtek 27.12. 

je přes den +7 °C, večer déšť.  Na Obecním úřadě se koná přátelské setkání členů zastupitelstva obce 

a činovníků. Na Silvestra je přes den max. +5 °C – je slunečno, skoro jasno. 

 

Významné výročí v roce 2012 oslavili: 

 

Krejčová Jitka                 60 let           Benetice 8 

Vlach Ladislav                60 let           Benetice 35 

Mikulášová Jaroslava     60 let           Věstoňovice 11 

Voda Josef                      65 let           Benetice 39 

Petz Pavel                       70 let           Benetice 42  

Krejčí Božetěch              70 let           Benetice 38 

Vlachová Marie              70 let           Benetice 20 

Vostalová Helena            85 let           Benetice 33 

 

   V Beneticích letos nepřibyl žádný nový občan. Zemřeli 3 občané a odstěhovalo se 6 občanů. Obec 

má ke konci roku 2012 celkem 191 obyvatel. 

 
           Zapsal kronikář Jan Bukovský 

 

 


