
 
 

 

 

Zápis do kroniky 2013  
 

Krátce po Silvestrovské půlnoci, v prvních minutách roku 2013, sešli se občané na návsích Benetic a 

Věstoňovic, aby se pozdravili a popřáli si vše nej do nadcházejícího roku. Na zahřátí podával starosta 

Karel Houzar již tradiční Starostenský svařák. Nato byly odpáleny ohňostroje, na které se občané, 

formou veřejné sbírky z části složili a částkou 1000 Kč přispěla obec ze svého rozpočtu. 

Konec roku 2012, znamenal pro obec i ukončení činnosti práce kronikáře pana Jana Bukovského, 

který pečlivě a svědomitě popisoval události v obci od roku 2006. Stal se prvním kronikářem po 

dlouhých 58 létech, kdy naše obec kronikáře nemněla. Krom poděkování od starosty a zastupitelstva 

mu děkuji touto cestou také já. Jako přítel, jako bývalý starosta, který ho pro tuto práci získal a 

zároveň jako jeho nástupce, který se bude snažit v této práci kronikáře pokračovat. Benetický rodák 

Jiří Vlach, č. p. 14, 53 let. 
 
V neděli 6. ledna proběhla Tříkrálová sbírka. Koledníky byli Zdeněk Krejčí, Petr Krejčí a Martin 

Vostal. Koledníky doprovázel Vlastimil Vostal. V Beneticích a Věstoňovicích bylo vybráno 8.930 

Kč. Za farnost celkem bylo vybráno 23.325 Kč 

 

 9. ledna uplynulo již 10 let od udělení obecních symbolů parlamentem ČR. V roce 2002 podalo 

zastupitelstvo návrh na udělení znaku a praporu. Návrhy vypracoval heraldik Martin Pavlů ze Zlína. 

Oba návrhy byly schváleny a 9. ledna 2003 převzali zástupci obce Jiří Vlach a Radek Novotný z rukou 

předsedy poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka a místopředsedkyně Miroslavy Němcové dekret 

o udělení znaku a praporu. Oba obecní symboly byly slavnostně posvěceny 28. 8. 2004. 

 

V polovině ledna, byla v budově obecního úřadu zpřístupněna, malá posilovna. Místní nadšenci, se 

souhlasem zastupitelstva využili prostory, které obec dříve pronajímala České poště a které od 14. 

února 2011 zely prázdnotou. Místnosti vymalovali a zařídili jednoduchým cvičebním zařízením. 

V průběhu zimy byla posilovna hojně využívána a až s nastupujícím jarem a s nárůstem venkovních 

prací návštěvy pozvolna opadaly. 

 

Zápis prvňáčků se konal 16. ledna a zapsáno bylo 5 dětí.  Aneta Krejčová, Adam Straka, Lucie Stará, 

Lucie a Veronika Valíkovy. 

 

V pátek 11. a v sobotu 12. ledna proběhlo první kolo první přímé volby presidenta ČR. O 

prezidentský úřad se ucházelo 9 kandidátů. V Beneticích vypadala důvěra voličů takto – Zuzana 

Roithová – 10, Jan Fischer - 23, Jana Bobošíková - 2, Taťána Fischerová - 3, Přemysl Sobotka - 0, 

Miloš Zeman - 36, Vladimír Franz - 1, Jiří Dienstbier – 18, Karel Schwarzenberg – 19 hlasů. Do 

druhého kola, které se konalo 25. a 26. února postoupili Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Miloš 

Zeman získal v Beneticích 66 hlasů a Karel Schwarzenberg 43 hlasů při volební účasti 74,15 % 

Celkově získal Karel Schwarzenberg 45,19 %. Miloš Zeman 54,80 % při volební účasti 59,11 %. Stal 

se tak třetím prezidentem České republiky a zároveň historicky prvním českým prezidentem 

zvoleným přímou volbou. Úřadu se ujal složením slibu dne 8. března. 

 

 

 



 

V neděli 3. února bylo slunečno, mínus 2 stupně, čerstvý severozápadní vítr, žádná sněhová pokrývka. 

V sobotu 23. února po celý den hustě sněžilo. Teplota mínus 1 stupeň. Silničáři těžko zvládali odklízet 

sníh. Do večera napadlo asi 20 cm sněhu. Zdeněk Doležal měl co dělat, aby udržel místní komunikace 

v obcích průjezdné. Zvláště přístup ke kulturnímu domu, kde se toho dne večer konal hasičský ples. 

K tanci a poslechu zahrála hudební skupina EVIS. Účast 120 platících hostů. V neděli, den na to 

umožnily, čerstvá sněhová pokrývka a teplota nad nulou, různé aktivity na sněhu, včetně stavění 

sněhuláků, čehož si užily nejen děti. 

 

V březnu byla doplacena poslední splátka ve výši ??? za vybudování veřejného vodovodu. 

V sobotu 23. března provedl ořezání lípy Masarykovy „stromolezec“ Jiří Voda. Poslední z trojce líp 

vysázených k uctění vzniku České republiky 27. dubna 1919. Lípa již dva roky usychala a zelení 

obrůstalo už jen spodní patro větví. Zastupitelstvo rozhodlo lípu zatím nekácet, pouze zkrátit kmen 

k živé části, asi 7 m nad zemí a zachovat tzv. pahýl stromu. S odklízením nařezaného dřeva pomáhali 

členové JSDH. 

 

V neděli 24. března odpoledne uspořádal místní spolek žen dětský karneval, o jehož program se starali 

dva šášové z dětského domu ve Velkém Meziříčí. Účast rodičů s dětmi byla pěkná a dětem dělaly 

radost nejen nejrůznější soutěže, ale také spousta drobností získaných za odměnu a v tombole. 

 

25. března zahájila firma Kablett, spol. s. r. o. Mohelno, která byla vybrána ve výběrovém řízeni, 

přípravné práce na opravu fasády kostela sv. Marka. V prvních, v podstatě ještě zimních týdnech, 

otloukli stavební dělníci spodní část odpadávající fasády až na zdivo do výšky asi 1,5 až 2 metrů. 

Svátky Velikonoční připadly letošní rok na víkend 29. března až 1. dubna. Jako již několik let předtím, 

ozdobily děti základní školy parčík u zastávky autobusu i samotnou čekárnu velikonoční výzdobou, 

kterou v neděli pokryla vrstva čerstvého sněhu. I když první jarní den připadl již na 20. března, 

skutečné jaro se dostavilo až od 10 dubna, kdy zataženou oblohu s teplotami kolem nuly vystřídalo 

sluníčko a teploty nad 10 stupňů C. 

 

14. dubna v neděli odehrálo v kulturním domě dvanáct členů ochotnického souboru z Okříšek 

divadelní kus Oscara Wildeho s názvem – Strašidlo cantervillské. Vstupné 50 Kč. 

 

20. dubna uspořádaly knihovnice Olga Novotná a Lucie Mikysková zábavný a poučný večer 

v knihovně na způsob Noci s Adersenem . Pro odvážlivce byla i možnost přespání. S několika dětmi 

přenocovala maminka a místostarostka obce Petra Vodová 

 

O sobotním odpoledni 27. dubna byl na travnatém hřišti za školou sehrán pouťový zápas v kopané 

svobodní – ženatí.  Hrálo se podle pravidel malého fotbalu s výsledkem 15 – 9 pro ženaté. V neděli 

po kostele vyhrávala na návsi před hospodou kapela Toufaranka. 

Pálení čarodejnic, při kterém se ještě v nedávné minulosti pálily pneumatiky, se zvolna proměnilo 

v čarodejnické grilování. Ohýnek na návsi před hospodou, vyzdobený malou figurínou čarodějnice 

vzplál v úterý 30. dubna ještě před setměním a později posloužil i k opékání buřtů, čehož využili malí 

i velcí účastníci. 

Stavění Máje se letošní rok kvůli plánované rekonstrukci povrchu návsi nekonalo. 

  

13. května byla zahájena výstavba lešení z jižní strany kostela sv. Marka a zároveň se začali farníci 

střídat na nočních hlídkách. Hrozilo, že zloději využijí lešení ke krádeži měděných okapů a střešní 

krytiny.  Kostel z tohoto důvodu byl po celou dobu trvání oprav v noci nasvícen. 

20. května zahájili dělníci firmy Sofistav se sídlem v Rudíkově, ukládáním obrubníků,  rekonstrukci 

povrchu návsi. 

29. května zakoupila obec zahradní traktor a vysavač listí za celkovou částku 90 760,- Kč k údržbě 

travnatých ploch v obci. Obec na tuto investici obdržela dotaci ve výši 59 596,- Kč prostřednictvím 

MAS Podhorácko ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). 



 

Poslední dny května a první dekáda června byly bohaté na dešťové srážky a v mnoha místech ČR to 

způsobilo povodně, především v oblasti Středočeské pahorkatiny, ale i na severozápadě a 

severovýchodě Čech, v oblasti Krkonoš, Jizerských hor a Českomoravské vrchoviny. Při povodních 

dosáhly potoky a řeky na mnoha místech úroveň 20 až 50leté povodně, výjimečně i stoleté. Zasaženo 

bylo celkem 970 obcí na celém území ČR. 

 

14. června byly dokončeny stavební práce na návsi v Beneticích, položením nového povrchu 

z obalované směsi. Pokládku subdodavatelsky pro Sofistav, provedla firma Eurovia. Bylo tak 

upraveno 867 m2 s celkovými náklady 550 035,- Kč. Dotace z programu obnovy venkova na tuto 

akci činila 109 tis. Kč 

. 

V měsíci červnu proběhly lokální opravy místních komunikací, zejména komunikace vedoucí 

k domům Na Praze. Vynaložená částka dosáhla asi 50 000,- Kč 

 

Na konec června plánované Hry bez hranic Benetic se pro nedostatek pořádajících nekonaly 

Otevření opravené návsi a zahájení prázdnin se konalo v pátek 28. června v podvečer, na pozvání 

hasičů. Účastníci si mohli dopřát pivo a různé grilované pochoutky. Děti nejvíce ocenily nový povrch 

návsi, po kterém to dobře jezdí na všem, co má kolečka. 

 

Ve středu 24. července postihla rodinu Krejčovu č. p. 48 i obec samotnou těžká rána. Při pokládce 

inženýrských sítí v Trnavě zavalila zemina Marka Krejčího (57). Marek byl zaměstnán u firmy 

Sofistav s. r. o. HZS kraje Vysočina k tomu uvedl tuto zprávu. Dvě jednotky hasičů zasahovaly ve 

středu odpoledne v Trnavě na Třebíčsku. Stavebního dělníka, který ve výkopu prováděl pokládku 

inženýrské sítě, zasypala zemina. I přes maximální snahu záchranářů se muže nepodařilo zachránit. 

Informaci o události přijalo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru 

Kraje Vysočina v 13:56 hod. Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze stanice Třebíč 

společně s jednotkou sboru dobrovolných hasičů z Trnavy. Hlínu, která muže zasypala ve zhruba 

čtyřmetrovém výkopu, začali hned po příjezdu hasiči odstraňovat lopatami, pomohl i bagr. Muži však 

pomoci už nedokázali a lékař konstatoval smrt. 

Poslední rozloučení se konalo 1. srpna v obřadní síni v Třebíči. Urnu s ostatky uložila rodina do hrobu 

v Beneticích. Sílu tragické události násobí skutečnost, že Marek zemřel přesně ve stejný den, jako 

jeho syn Marek (17) před třinácti léty. 

 

29. července se rodičům Milanovi Novotnému a Mirce Chládkové, Věstoňovice 1, narodila dcera 

Gita. 

 

V sobotu 17. srpna, na hřišti v Horních Vilémovicích, byl odehrán již 13. Ročník nohejbalového 

turnaje. 

 

V období od 16. do 29. září byl krajskou správou silnic vybudován nový povrch části silnice z Benetic 

do Horních Vilémovic. KSS uvolnila finanční prostředky pouze na nejhorší úsek přes les Boroví, 

levnější – stříkanou metodu. 

 

V sobotu 21. Září, u rybníka na návsi uspořádalo zastupitelstvo obce akci pro rybáře s názvem "Chyť 

a pusť." Chytilo se celkem 6 kaprů, 7 okounů, 2 líni a 2 amuři. Králem rybolovu se v dospělé kategorii 

stal Martin Nováček s chycenými třemi kapry o součtu 123 cm. Mezi dětmi zvítězil Petr Krejčí, který 

ulovil amura se 42 cm. Celkem se zúčastnilo 16 rybářů 

 

V sobotu 28. září bylo, na znamení ukončení zednických prací, rozebráno lešení u kostela. Noční 

hlídkování farníků probíhalo až do sobotního rána 5. října  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy


 

V neděli 29. září vybourali členové JSDH okno ve velké místnosti budovy OÚ bývalé MŠ, a zazdili 

již třetí vrata. Vzniklý prostor poslouží potřebám JSDH. 

20. října dopoledne byla sloužena slavnostní mše k příležitosti 154 výročí vysvěcení kostela sv. 

Marka a zároveň ukončení prací na opravě fasády. Farář V. Knotek krátce zhodnotil průběh oprav, 

proběhlo poděkování a předání drobných darů. V průběhu slavnosti zahrála dechovka Toufaranka. 

Malé občerstvení se podávalo ve stanu před farou. Celkové náklady dosáhly sumy 2 050 000 Kč. 

Dotace činila asi 1 600 tis. Kč. Farnici na sbírkách přispěli 200 tis. Kč. Obec Benetice ze svého 

rozpočtu vyčlenila částku 100 tisíc Kč. Částku 100 tis. dosáhly dary okolních obcí a ostatních dárců. 

23. listopadu se konala 71. Výroční schůze SDH Benetice. Po zhodnocení práce sboru dobrovolných 

hasičů byl už tradičně podáván výborný srnčí guláš.  

 

Soutěžní družstvo SDH se soutěži Žďárské ligy umístilo na pěkném 6. místě  

Členové JSDH, Aleš Krejčí, Petr Vlach a Adam Rozkydálek reprezentovali obec v soutěžích TFA a 

v průběhu roku vybojovali svá nejlepší umístění – první, třetí a páté.  

Na zvýšení akceschopnosti JSDH, získala obec v závěru roku 66 000,- Kč. Finanční prostředky byly 

použity na nákup další výzbroje (elektrocentrála, motorová pila, osvětlovací stožáry, proudové a 

kalové čerpadlo) 

 

V neděli 24. listopadu odpoledne se zvedl ostrý severozápadní vítr a do rána napadl první sněhový 

poprašek. Teplota klesla z 5 na – 2,5 stupňů, a i přes den se držela mírně pod nulou. Sněhový poprašek 

za pár dní zmizel. Další sníh napadl v noci z 29. na 30 listopadu doprovázený prudkým větrem (orkán 

Xaver – v horách na severu země dosahoval rychlosti až 110 km hod). Přestože sněhu napadlo jen 

několik centimetrů, způsobily závěje několikadenní neprůjezdnost silnice na Čechtín. Sníh vlivem 

oteplení a deště, opět vydržel jen několik dnů. 

 

Během listopadu bylo z obecního lesa – Dolňáku (náramečský katastr) odcizeno asi 35m kubických 

dřeva, které bylo připraveno na odvoz. Vzniklá škoda dosáhla téměř 50 000,- Kč, Krádež byla 

nahlášena policii. I přesto byl výsledek lesního hospodaření kladný. Náklady na pěstební činnost 

108 727,- Kč, příjmy z prodeje dřeva 144 640,- Kč. Zisk 35 913,- Kč 

 

V říjnu byla zahájena hokejová sezona 2013/2014. HC Benetice se do konce roku utkal se silnými 

extraligovými týmy a po ukončení základní části obsadil jedenácté místo. Znamená to, že Benetice 

budou po Novém roce opět bojovat o setrvání v extralize. 

 

Ve dnech 16. až 21. prosince bylo inverzní počasí s teplotou několik stupňů pod nulou. Množství 

rychle narůstající námrazy lámalo větve i celé stromy. Na Žďársku se pod tíhou jinovatky zřítilo i 

několik ocelových sloupů elektrického vedení. V sobotu 21. 12. se na několik hodin ukázalo slunce 

a odkrylo vzniklé ledové království v celé kráse. Další dny se i v noci pohybovaly teploty nad nulou, 

přes den občas i se sluníčkem a 6 stupni. Námraza rychle opadala. Toto počasí vydrželo až do 

posledních dnů roku. 

 

K 20. 12. má obec 187 obyvatel 

 

Významné výročí v roce 2013 oslavili: 

 

Herbruch Vítězslav  Benetice 30  60 let 

Krejčová Marie  Benetice 27   65 let 

Novotný Vilém  Věstoňovice 1  65 let 

Krejčí Alois   Benetice 8  65 let 

Krčálová Marie  Benetice 51  75 let 

Vidláková Anděla  Benetice 16  80 let 

Vostalová Milada  Benetice 7  80 let 



 

 

Nejstarší občankou je paní Františka Krejčová, Benetice 27, která letos oslavila 92 let. 

Na Štědrý den vychází již osmé vydání zpravodaje Benediktin 

 

V podvečer 27. prosince se sešlo obecní zastupitelstvo a další aktivisté k přátelskému posezení 

s malým pohoštěním v obecní knihovně. 

 

         zapsal kronikář Jiří Vlach 

 


