
 
 

 

 

Zápis do kroniky 2015 

 
Pro obyvatele Benetic a Věstoňovic, začal Nový rok, již tradičním Starostenským svařákem a 

následně odpálením malých ohňostrojů z návsí obou částí obce. První hodiny Nového roku stoupala 

teplota. Ze Silvestrovských -7, byly ve 2 hod ráno už jen –2 stupně. Další dny se teplota pohybovala 

nad nulou a chvílemi i pršelo. Zimní počasí se opět vrátilo večer 3 ledna. Začal padat sníh, teplota se 

držela mírně pod nulou. Do rána napadlo několik centimetrů a silničáři nasadili pluhy. 

V neděli 5. ledna. Aneta Krejčová, Jakub Vostal a Pavel Krejčí – Tři králové, které doprovází 

Vlastimil Vostal, putují obcí. U každého domu zazpívají koledu, posvěcenou křídou udělají znamení 

na dveře a do pokladničky sbírají příspěvky. Výnos sbírky 2015: Benetice + Věstoňovice 8 735,- Kč; 

Bochovice + Batouchovice 5 192,- Kč; Horní Vilémovice 3 288,- Kč; Svatoslav 7 000,- Kč; Celkem 

se vybralo 24 215,- Kč. Díky všem dárcům za jejich štědrost a koledníkům za obětavost. 

V sobotu 10. ledna se konala 72. výroční členská schůze SDH.  

V úterý 13. ledna je slunečné počasí a teploty se drží nad nulou. Poslední zbytky sněhu pod mezemi 

rychle mizí, a i když je kalendářně jaro ještě daleko, připomíná příroda spíš duben. 

17. ledna je v hospůdce u Rybníčka malá oslava k 35. výročí jejího otevření. K poslechu I k tanci 

zahrálo místní hudební uskupení VOKKNO. Zdarma se točilo pivo a k jídlu byl výborný tatarský 

biftek. Při té příležitosti se uskutečnil i malý debust 10. vzorků slivovice. 

18. ledna se mírně ochladilo a napadlo několik centimetrů sněhu. 

Manželé Jiří a Zdeňka Pohořeličtí, zakoupili dům č. p. 1 od Josefa Hejtmánka. Po nejnutnějších 

opravách bytu se i se synem nastěhovali k trvalému bydlení. 

Zápis budoucích prvňáčků, do Základní školy v Beneticích, proběhl 22. ledna od 15 do 16,30 hod. 

Zapsány, byly tři dívky. Natálie Dočekalová, Aneta Jašová a Nikola Vodová. 

25. ledna. Zataženo, nový sníh, asi 5 cm – 2 °C. Večer probíhá v kulturním domě velký úklid. Příprava 

na blížící se hasičský ples a následný dětský karneval. 

31. ledna uspořádal sbor dobrovolných hasičů Hasičský ples. K tanci a poslechu zahrála hudební 

skupina EVIS. K mání bylo chutné občerstvení a pořadatelé připravili bohatou tombolu. Vstupné 

činilo 80,- Kč a zúčastnilo se asi 100 platících hostů. 

7. března odpoledne, spálili členové JSDH za obcí směrem ke koupališti, za loňský rok 

nahromaděnou, haldu větví. Z bezpečnostních důvodů byla připravena i hasební technika. 

14. března, uspořádal starosta obce Karel Houzar již druhý ročník turnaje ve stolním fotbálku. 

Zúčastnilo se 7 dvojic. Na prvním místě se umístila dvojice Tomáš Kosielski s Hanou Lysákovou, 

druzí byli Radek Novotný (Věstoňovice) s Adamem Rozkydálkem a třetí místo obsadili Petr Vlach 

s Tomášem Musilem.  

 

22. března pořádaly místní ženy a maminky dětský karneval. Nedělní odpoledne, plné dětských her 

a soutěží, opět zajišťoval Dům dětí a mládeže z Velkého Meziříčí. 

1. dubna, přesně v duchu Aprílového počasí, strhla se vánice a v krátké době napadlo asi 5 cm 

mokrého sněhu. Podobné počasí bylo i přes Velikonoční svátky 5. a 6. dubna. Chladné, oblačné se 

sněhovými přeháňkami. S nočními teplotami klesajícími k–2 °C a s maximálními denními teplotami 

do + 7 °C. 



 

V sobotu 11. dubna bylo jasno až oblačno, ranní teplota 7 stupňů C, odpoledne až 20 stupňů C. K 

večeru postrašila první jarní mírná bouřka s lehkou dešťovou přeháňkou. 

V dubnu zahájila rodina Skoumalova (č. p. 15) výstavbu nového rodinného domku v lokalitě 

s místním názvem „Na Praze“ 

Stejně jako roky minulé odehráli příznivci malého fotbalu, v sobotu před poutí 25. dubna, Pouťový 

fotbálek – svobodní proti ženatým. Hráči i fanoušci této již tradiční akce se sešli před čtrnáctou 

hodinou na hřišti za školou.  

Ve čtvrtek 30. dubna vzplála na návsi (předzahrádka domu č. p. 13) malá vatra, ozdobená figurínou 

čarodějnice. K tomuto dni neodmyslitelná atrakce přitahovala hlavně pozornost dětí, které později 

využily oheň k opékání špekáčků. Posezení před hospůdkou k besedě se sousedy si užili zase dospělí. 

V sobotu 2. května, pokácel odborník na rizikové kácení stromů Jiří Voda, letitý strom – Vlašský 

ořech na zahradě Krejčových č. p. 38. 

Od 6. května do 2. června probíhala rekonstrukce veřejného osvětlení v Beneticích a prováděla ji 

firma Elektro MOLÁK s.r.o. Bylo vyměněno celkem 31 lamp veřejného osvětlení a jedna byla 

přidána (první lampa ve směru jízdy od Svatoslavi). Lampy mají příkon 55 W a celková cena za 32ks 

je 278 784,- Kč včetně práce. Dále byly vyměněny obě rozvodné skříně za celkovou částku 67 518,- 

Kč. Osvětlení kostela plus další drobné úpravy vyšly na 37 589,-Kč. Rekonstrukce celkem stála 

383 891,- Kč. Na tuto akci obdržela obec dotaci z POV kraje Vysočina ve výši 105 000,- Kč. Všechna 

světla, která byla namontována, jsou produktem firmy MODUS. Příkon jednoho reflektoru na 

osvětlení kostela je 110 W, máme tedy krásně osvětlený kostel příkonem 220 W. S instalací nového 

osvětlení byl vypnut úsporný režim, kdy polovina svítidel v době od 23,00 do 04,00 hod nesvítila.  

Nově svítí všechna svítidla po celou od setmění do svítání. Předešlá rekonstrukce veřejného osvětlení 

byla provedena v roce 1993, spolu s výměnou dřevěných sloupů za betonové a výměnou el. rozvodů 

po obci. Tehdy byly instalovány svítidla s 80ti watovými rtuťovými výbojkami. 

Ochotnický divadelní soubor Budišov odehrál v sobotu 9. května v kulturním domě v Beneticích od 

18 hodin hudební komedii – Noc na Karlštejně. Vstupné 60,- 

15. května se rodičům Marii a Martinovi Kosielskím narodila dcera Eliška – Věstoňovice 15 

V Neděli 17. května uspořádali naši hasiči okrskovou soutěž v požárním útoku. Svůj um zde 

předvedly, kromě družstev mužů a žen, také děti. S ukázkovým požárním útokem mimo soutěž 

vystoupili hasiči z Horních Vilémovic v dobových uniformách se starou, ručně poháněnou stříkačkou 

z roku 1898. 

Drobné stavební úpravy (zámková dlažba pod budovou OÚ, srovnání a vydláždění plochy na nové 

místo na kontejnery na tříděný odpad v Beneticích, srovnání a vydláždění nového místa pro 3 

kontejnery na odpad ze hřbitova, rozšíření plochy na kontejnery ve Věstoňovicích) provedla firma 

Sofi-stav. s.r.o. Náklady 230.000, -Kč. Dřevo na přístřešek na kontejnery v Beneticích a na pergolu 

na návsi bylo z vlastních zdrojů, ostatní náklady a materiál na zhotovení přístřešku a pergoly 70.000, 

-Kč. Tyto drobné úpravy probíhaly prakticky celé léto.  

5. července se rodičům Ireně a Alešovi Krejčovým narodila dcera Markéta – Benetice 48 

Začátkem Července opravili silničáři zbývající část silnice z Benetic do Horních Vilémovic. Od 

křižovatky u školy (včetně) do doliny. Nejdříve byly zpevněny propadlé okrajové části vozovky a na 

to položen koberec z obalované směsi. Lokální opravy povrchu vozovky silničáři provedli i na silnici 

ve směru na Třebíč. 

25. července, od 15 hodin odpoledne, v Beneticích na návsi, předvedl svoje umění v exhibičním 

vystoupení, několikanásobný mistr ČR v triálu Pavel Baláš, se svými pomocníky. Zpestřením 

odpoledního programu pro nejmenší byl, krom jiných, skákací hrad a pro všechny možnost zastřílet 

si s Airsoftovou puškou. Na pořádání „Benetické jízdy“ přispěla obec částkou 10.000, -Kč 

Prázdninové měsíce byly opravdu horké a suché. Statistika udává, že v červenci byla průměrná teplota 

20 stupňů Celsia, což je 3,2 stupně nad dlouhodobým průměrem. V srpnu se vyšplhala na 21,2 stupně, 

tedy 4,5 stupně nad obvyklou teplotu pro toto období. Nebývá běžné, že je srpen teplejší než začátek 



 

prázdnin. Letos neplatila pranostika, která tvrdí, že co červenec nedopeče, srpen nedovaří. Srpen byl 

ještě výrazně teplejší než červenec. Srážky za červenec a srpen se pohybovaly kolem 40 % 

dlouhodobého průměru. 

V červenci byly zahájeny práce na rekonstrukci oplocení hřiště. Dřevo na fošny bylo z vlastních, 

obecních zdrojů. Náklady na montáž fošen, nákup a montáž poplastovaného pletiva činily 39.000, - 

Kč. Fošny a obrubníky byly dokončeny v srpnu, pletivo namontovala firma Havlíček Pokojovice až 

v listopadu. Přístřešek na kontejnery v Beneticích, pergolu na návsi a instalaci fošen u oplocení hřiště, 

provedli truhláři Michal Valík a Zdeněk Krejčí. 

Horké léto se rozloučilo extrémně horkým koncem prázdnin. I začátkem září padaly teplotní rekordy. 

Meteorologové udávají, že bylo nejtepleji za celé desetiletí. Od 3. do 16. srpna teploty běžně 

překračovaly 35 °C a nezřídka teplota vystoupala i nad 37°C. Tropických dní kdy teploty překročí 

30°C se v ČR podle statistik vyskytuje v průměru 14. Letos bylo takových dnů zaznamenáno 43. 

Horké léto doprovázelo obrovské sucho a v krajině je kritický nedostatek vláhy. Doposud nejteplejší 

léto s průměrnou teplotou 19,9 °C bylo v roce 1992. 

Na začátek školního roku 2015–2016 usedlo do školních lavic ZŠ v Beneticích 19 žáků, z toho tři 

dívky do první třídy. 

4. září navštívili místní základní školu členové JSDH Jan Vostal a Adam Rozkydálek. Představili 

výstroj hasiče, vozidlo a výbavu, kterou jednotka využívá a také nové vozidlo HZS kraje Vysočina. 

Pobesedovali s dětmi na téma krizové situace a jak se při nich chovat. Děti i učitelky si pak některé 

znalosti mohly prakticky vyzkoušet. 

Velmi teplé a suché léto urychlilo také vývoj kůrovce a umožnilo tak výrazně zvýšit počty tohoto 

škůdce smrkových porostů. Právě v této době se v lesích stále více objevují jednotlivé smrky i celé 

skupiny stromů s opadávajícím jehličím a odlupující se kůrou. I obecní lesy nebyly výjimkou a 

muselo tak být vytěženo 545 kubíků napadeného dřeva. Přes všechna opatření lze i v příštím roce 

očekávat silné přemnožení kůrovce. 

V neděli 8. listopadu, odehrál divadelní soubor z Okříšek v kulturním domě hru Voskovce a Wericha 

„Helenka je ráda aneb Slaměný klobouk“ 

      14. listopadu se v kulturním domě, již po 73. sešel sbor dobrovolných hasičů ke zhodnocení činnosti 

v končícím roce. Účastni byli, jako každým rokem, i bratři hasiči sousedního sboru z Horních 

Vilémovic. 

Před Štědrým dnem nacházejí občané ve svých schránkách již jubilejní, desátý zpravodaj – obecní 

ročenku Benediktin. 

Meteorologové udávají i za měsíc prosinec velmi nízkou hladinu srážek. Pouhých 20 % 

z dlouhodobého průměru. 

Zastupitelstvo obce se v roce 2015 sešlo pětkrát. 

Na pondělí 28. prosince svolává starosta obce Karel Houzar zastupitelstvo a další činovníky obce ke 

krátkému zhodnocení uplynulého roku a představení záměrů na rok příští.  

31. prosince dopoledne se ve Věstoňovicích, v řadě po třetí, schází již početná skupina příznivců 

Silvestrovského pochodu k Javoru. Dále pokračují účastníci pochodu k lesní chatce Hubertus, kde je 

možnost opékání špekáčků. Chladné, ale slunečné počasí přálo krátké procházce a po uhašení ohníčku 

všichni zamíří ke svým domovům k přípravám na večerní rozloučení se s rokem 2015. 



 

 

Významné výročí v roce 2015 oslavili 

Cejpková Jana   60 roků  Benetice 36 

Vodová Dana   60 roků  Věstoňovice 3 

Valíková Anna  60 roků  Benetice 18 

Doležal Jiří   65 roků  Benetice 37 

Valík Stanislav  65 roků  Benetice 49 

Mikuláš Ladislav  65 roků  Věstoňovice 11 

Večeřa Vojtěch  70 roků  Benetice 41 

Pacalová Alena  70 roků  Benetice 24 

Vodová Marie   70 roků  Věstoňovice 6 

Bukovská Hana  70 roků  Benetice 9 

Krejčí Karel   70 roků  Benetice 27 

Bouzková Marie  75 roků  Věstoňovice 2 

Bouzek Rudolf  75 roků  Věstoňovice 2 

Vlach Antonín  75 roků  Benetice 20 

Čapková Božena  80 roků  Benetice 29 

Vlachová Libuše  85 roků  Benetice 14 

Mikulášová Marie  90 roků  Věstoňovice 11 

 

Noví občánci 

Kosielská Eliška  15.5.2015  Věstoňovice 15 

Krejčová Markéta  5.7.2015  Benetice 48 

 

K 19.12.2015 má obec Benetice 193 obyvatel 

Nejstarší občankou je paní Františka Krejčová – 94 roků, Benetice 27 

                   zapsal kronikář Jiří Vlach 

 


