
 
 

 

 

Zápis do kroniky 2014 
 

V obou částech naší obce, stejně jako předešlé roky, se krátce po silvestrovské půlnoci, na návsích 

sešli sousedé, aby si do nového roku popřáli hodně štěstí, zdraví, spokojenosti. I tentokrát byl na 

zahřátí Starostenský svařák a byly také odpáleny malé ohňostroje. Ohňostroje byly pořízeny ze sbírky 

občanů s přispěním obce. 

 

Tři králové s doprovodem procházeli obcemi a sbírali do kasiček v neděli 5. ledna. V Beneticích a 

Věstoňovicích se vybrala částka 8 750,- Kč, v Horních Vilémovicích 2 620,- Kč, v Bochovicích a 

Batouchovicích 5 557,- Kč a ve Svatoslavi 6 437,- Kč. Celkem za farnost bylo Charitě předáno 

23 364,- Kč 

 

Také v první polovině ledna pokračuje neobvykle teplé počasí beze sněhu. Teploty se v noci drží 

mírně nad nulou a přes den dosahují při vyjasnění až k 7 stupňům tepla. Převládá počasí mlhavé, 

teplota kolem 4. První mráz byl ráno 13. ledna – 6 stupňů a znovu následovalo oteplení. 19. ledna 8 

stupňů tepla. 

 

Ve čtvrtek, 16. ledna proběhl v základní škole zápis dětí do první třídy. Zapsány jsou tyto děti. Cejpek 

Adam – Svatoslav, Krejčí Radim – Benetice, Krutiš Tomáš – Horní Vilémovice, Micková Vanesa – 

Benetice, Tvarůžek Adam – Svatoslav a Voda Jan – Věstoňovice. 

 

V pátek, 17. ledna prováděli dobrovolníci velký úklid kulturního domu. Sál byl připravován na blížící 

se hasičský ples a dětský karneval. 

 

Hasičský ples 1. února. K tanci a poslechu zahrála skupina EVIS, Účast asi 90 platících hostů. 

 

Počasí v neděli 2. února: Namrzající déšť, tvoří se vrstva ledovky. Teploty i přes den mírně pod nulou 

až do čtvrtka 6. února, kdy se teplota odpoledne vyšplhala na plus 5 stupňů a ledovka taje. 

 

V sobotu 15. února je pokácen jeden z dvojice topolů u levé strany silnice na odbočce k Čechtínu. 

Stalo se tak v rámci příprav ke stavbě rodinného domu manželů Lucie a Miroslava Vostalových 

 

Neděle 2.3. Jasno – ráno 0, odpoledne 13 stupňů C. Podobné teploty přetrvávaly až do poloviny 

měsíce 

 

Pátek 7. 3. zahájeny zemní práce na stavbě RD Vostalových 

 

V sobotu 8. března pořádal spolek místní maminek dětský karneval. Skutečnost, že to bylo v sobotu, 

a ještě při krásném slunečném počasí se trochu podepsala na účasti, ale všichni přítomní, malí i velcí 

se dobře bavili. 

 

Víkend 15. a 16. března je chladno kolem 5 stupňů a dešťové přeháňky. Za sobotu a neděli spadlo 9 

mm srážek. Celkově byla zima velmi mírná a téměř beze sněhu. 

 



 

20. března. Praha – V pražském Klementinu padl 130 let starý teplotní rekord, v 14:00 hodin zde bylo 

naměřeno 19,4 stupně Celsia. Původní rekord pro tento den byl 18,7 stupně. ČTK to sdělila 

meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu. Teplotní rekordy dnes padají po celé 

republice. 

 

22. března uspořádali místní nadšenci turnaj ve stolním fotbálku. Zúčastnilo se 7 dvojic, z nichž 

vítězství si vybojovali Tomáš Musil – Petr Vlach. Druhé místo: Radek Novotný – Adam Rozkydálek 

a třetí pozici obsadila dvojice; Michal Valík – Petr Micek. 

 

V sobotu 26. dubna byl odehrán již tradiční Pouťový fotbal – ženatí / svobodní. Výsledek 15 : 9 pro 

ženaté. Počasí oblačno, 15° C.  

 

Ve středu 30. dubna postavili rodiče těch nejmenších na návsi malou vatru s figurínou čarodějnice. 

Před setměním ji starosta K. Houzar zapálil. Plameny na přivítání jara vysoko vyšlehly a oheň později 

posloužil i k opékání buřtů. Před hospodou byly postaveny stoly a lavičky a velké množství účastníků 

tak mohlo vychutnat nejen tekuté občerstvení ale i různé grilované speciality. 

 

Volby do europarlamentu 23–24. května, poznamenala velmi malá účast voličů. U nás pouze 19,01 

procent. Ze 142 voličů se jich zúčastnilo jen 27. I tak byla volební účast v obci mírně nad celostátním 

výsledkem – 18,2 procenta. 

 

V sobotu 24. května má starosta K. Houzar v kulturním domě vyhrávku a v sobotu 31. května se žení. 

Za manželku si bere Kamilu Zelenou z Kněžic.  

 

17. června se rodičům Martinovi a Evě Petrášovým Benetice 32, narodila dcera Johana.  

 

27. června jsou zahájeny práce na celkové opravě povrchu druhé části návsi. Od požární zbrojnice, 

po parčík u starého hřbitova. Dělníci stavební firmy Sofistav z Rudíkova položili obrubníky a 

provedli dílčí úpravy a doplnění vpustí pro odtok vody. 

 

4. července jsou zahájeny práce rozšíření cesty na Prahu. Odtěžena zemina, instalováno pažení a 

vybetonován zpevňující okrajový taras, na který bude později namontováno oplocení. Položení 

asfaltového povrchu zatím není možné z důvodu neukončených jednání s majitelem pozemku. 

 

16. července se rodičům Antonínu a Lence Houzarovým, Benetice 40, narodila dvojčata Antonie a 

Štěpán. 

 

V pondělí 28. července provedla fi. Strabag položení asfaltového povrchu na druhé části návsi. 

Náklady na opravu povrchu poloviny návsi i rozšíření uličky na Prahu dosáhly částky 475 tis. Kč. Na 

tuto akci byla čerpána dotace z programu obnovy venkova kraje Vysočina ve výši 104 tis. Kč 

 

24. srpna uspořádal Jan Bukovský v hospůdce u Rybníčka, besedu o Turecku. Zajímavé povídání 

obohatil prezentací fotografií na monitoru tv. se porovnáním dvou období, kdy v létech 1990–1992 

v Turecku pracovně pobýval a pak po dvaceti létech, v roce 2012 a 2014, Turecko navštívil jako 

turista a setkal se svými známými. 

 

 

 

30. srpna byl, na hřišti v Horních Vilémovicích, odehrán již 14. ročník nohejbalového turnaje “ O 

pohár obce Benetice” Zúčastnilo se 6 týmů. První místo vybojoval team Petr Mikuláš, Milan Cejpek 

a Zdeněk Doležal (Hodov). Druhé místo obsadili – Libor Novotný, Radek Novotný (Třebíč), Jan 

Šoukal. Třetí místo – Marek Houzar, Karel Houzar, Zdeněk Doležal (H. Vilémovice) 



 

 

31. srpna se rodičům Miroslavu a Lucii Vostalovým, Benetice 38, narodil syn Vilém. 

 

1. září nastoupilo do ZŠ v Beneticích 6 prvňáčků a počet dětí se tak zvýšil na 18. I v dalších létech 

by se měl počet dětí držet kolem 20. 

 

V neděli 14. září se u rybníka v Beneticích sešli fandové do rybaření, aby provedli kontrolní odlov 

ryb. Pracovní název – Chyť a pusť. Během kontrolního lovu byl největší chycenou rybou kapr – 59 

cm. Mezi ostatními druhy se objevily; bělice, candát, okoun, sumeček americký, slunka, aj. 

 

28. září je na kopečku u Věstoňovic pořádána Drakiáda. Od 14 hodin, zkouší asi desítka dětí se svými 

rodiči dostat svého draka do vzduchu. Moc se to ale nedaří, vane velmi slabý vítr. Jinak je slunečno 

a teplo. 

 

S 30. zářím ze zdravotních důvodů, končí paní Anna Houzarová s prodejem smíšeného zboží. 

Prodejnu po ní přebírá paní Bc. Monika Tringlová, která již provozuje prodejnu smíšeného zboží ve 

Svatoslavi. 

 

 

Pro JSDH se na podzim podařilo získat vozidlo VW Transportér, bezúplatným převodem od policie 

ČR. Vozidlo bude sloužit pro přepravu až 7 hasičů a nezbytného vybavení pro technické zásahy 

jednotky. 

 

V pátek 10 a v sobotu 11. října proběhly v celé ČR komunální a z jedné třetiny i senátní volby. Do 

zastupitelstva naší obce byli zvoleni tito zastupitelé; Petr Vaněk, Karel Houzar, Vítězslav Herbrich, 

Michal Valík, Radek Novotný, Petra Vodová a Jana Vostalová. 6. listopadu ve čtvrtek v 18,00 hod 

se koná ustavující zasedání zastupitelstva obce. Starostou je znovu zvolen Karel Houzar a 

místostarostkou Petra Vodová.  

 

31. října, ve věku 90 roků, zemřela paní Františka Veškrnová z Věstoňovic. Rozloučení se koná v 

sobotu 8. listopadu v 10,00 hod, v kostele v Horních Vilémovicích. Po církevních obřadech je uložena 

do rodinného hrobu v Horních Vilémovicích 

 

11. listopadu. Na sv. Martina je ranní teplota 9,6 st. C zataženo, mlha. Odpolední teplota 15,4 st. C 

 

22. listopadu se rodičům Markovi a Renatě Houzarovým Věstoňovice 8. narodil syn Jakub. 

 

23. listopadu, po dlouhé a těžké nemoci umírá ve věku 35 let Zdeněk Valík. Rozloučení se koná 

v sobotu 29. listopadu v kostele sv. Marka v Beneticích. Po církevních obřadech je uložen do 

rodinného hrobu v Beneticích. 

 

27. listopadu zemřel, ve věku 75 let Karel Školař, Rozloučení se koná 3. prosince v14,30 hod. Po 

církevních obřadech je uložen do rodinného hrobu v Beneticích. 

 

Od 29. listopadu do 3. prosince vládne mlhavé až deštivé počasí, teploty -1 / +1 st. C. Vzniká velké 

množství ledovky, asi 2 cm. Pod tíhou ledu se lámou větve a k zemi padají i celé stromy.  Na hodně 

místech je paralyzována doprava. Hasiči odstraňují spadlé stromy ze silnic. V Praze i Brně nejezdí 

kvůli namrzlé troleji tramvaje. Elektrické lokomotivy vlakových souprav, jsou z části nahrazovány 

dieselovými. 

 



 

26. prosince nastalo alespoň trochu zimní počasí. Ranní teploty klesly pod nulu a napadl sněhový 

poprašek, ke kterému i následující dny pár centimetrů ještě připadlo a teploty klesaly až k mínus 10 

st. C 

 

Na 28. prosince pozval starosta obce Karel Houzar zastupitelstvo a další činovníky do knihovny na 

malé občerstvení, kde krátce zhodnotil uplynulé období a všem přítomným za vykonanou práci 

poděkoval. 

 

31. prosince startuje z Věstoňovic Silvestrovský pochod k Velkému Javoru a pak dále k chatě 

Hubertus, kde účastníci nazdobili lesní zvěři stromeček a opekli si špekáčky. Celkem se pochodu 

zúčastnilo více jak čtyřicet chodců – včetně dětí. Počasí přálo, vrstvička sněhu, bezvětří….  

Celkově byl rok 2014 nejteplejší nejméně za posledních deset let. Průměrná teplota 9,4 stupně Celsia 

byla o 1,9 stupně vyšší než průměr teplot za léta 1971 až 2000. Nadprůměrně teplých bylo letos deset 

měsíců. Udává Český hydrometeorologický ústav. Teplotu pod průměrem za roky 1971 až 2000 měl 

jen květen a srpen a v žádném měsíci průměrná teplota neklesla pod nulu. V březnu a listopadu bylo 

o víc než tři stupně tepleji, než je dlouhodobý průměr. Rok 2014 byl v průměru ještě teplejší než rok 

2007, kdy byla nezvykle teplá zima bez přírodního sněhu i na horách. Celoroční úhrn srážek zhruba 

661 milimetrů byl necelou desetinu pod normálem za roky 1971 až 2000. Srážkově nadprůměrných 

bylo pět měsíců roku. V předchozích letech se úhrny srážek v celoročních průměrech pohybovaly 

většinou kolem normálu, a to navzdory povodním v některých rocích. Srážky přicházejí nikoli 

rovnoměrně, ale spíše nárazově. 

 

 

Významná výročí v roce 2014 oslavili 

 

Doležalová Marie  60 roků Benetice 37 

Nováčková Jana  60 roků Benetice 34 

Cejpek Josef   60 roků Benetice 36 

Rozkydálková Jiřina  60 roků Benetice 28 

Novotná Božena  65 roků Věstoňovice 1 

Večeřová Anna  65 roků Benetice 41 

Bukovský Jan   70 roků Benetice 9 

Voda Karel   70 roků Věstoňovice 3 

Petzová Libuše  70 roků Benetice 42 

Vaňková Božena   75 roků Benetice 11 

Školař Karel   75 roků Benetice 23 

Veškrnová Františka  90 roků Věstoňovice 4 

 

 

Noví občánci 

 

Johana Petrášová   17.6.2014 Benetice 32 

Antonie Houzarová  16.7.2014 Benetice 40 

Štěpán Houzar  16.7.2014 Benetice 40 

Vilém Vostal   31.8.2014 Benetice 38 

Jakub Houzar   22.11.2014 Věstoňovice 8 

 

 

 

 

 



 

Opustili nás 

 

Františka Veškrnová  31.10.2014 90 roků Věstoňovice 4 

Zdeňek Valík   23.11.2014 35 roků Benetice 18 

Karel Školař   27.11.2014 75 roků Benetice 23 

 

Nejstarší občankou je paní Františka Krejčová - 93 roků, Benetice 27 

 
         Zapsal kronikář Jiří Vlach 


