
 
 

 

 

Zápis do kroniky 2016 
 

Nový rok začal opět tradičním Starostenským svařákem a odpálením malých ohňostrojů na Benetické 

i Věstoňovské návsi. S příchodem roku 2016, se i citelně ochladilo. Vánoční slunečné a teplé počasí, 

které spíše navozovalo pocit jara, vystřídala zatažená obloha s teplotami vytrvale klesajícími do 

minusových hodnot. 4 a 5 ledna klesly večerní teploty až na - 10°C přičemž teplota – 9°C vydržela 

v pondělí 4. ledna i přes den.  V tyto dny napadlo také asi 5 cm sněhu. Další dny se postupně 

oteplovalo a v pátek 8. ledna bylo slunečné počasí s denními teplotami mírně nad nulou. 

 

Tři králové zpívali svoji písničku u vchodových dveří domů v neděli 3. ledna 

Výsledky Tříkrálové sbírky:  

Benetice + Věstoňovice                   8.380, - Kč  

Bochovice + Batouchovice              5.404, - Kč  

Horní Vilémovice                            3.113, - Kč  

Svatoslav                                          8.140, - Kč  

Celkem                                             25.037, - Kč  

 

I nadále přetrvávající počasí, s teplotami mírně pod nulou a jen s nepatrnou sněhovou pokrývkou, 

umožnilo dětem alespoň bruslení na rybníku. 18. ledna v noci polojasno -10°c přes den -3 polojasno 

 

V sobotu 6. února pořádal sbor dobrovolných hasičů tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu zahrála 

hudební skupina EVIS. 

 

V neděli 21. února večer zemřela, po dlouhé a těžké nemoci, paní Libuše Vlachová (Benetice 14) ve 

věku 85 let. Rozloučení se konalo v pátek 26. února od 14,30 hod v kostele Sv. Marka v Beneticích. 

 

V pondělí 22. února ráno zemřela, po dlouhé a těžké nemoci, paní Hana Bukovská (Benetice 9) ve 

věku 70 let. Rozloučení se konalo v sobotu 27. února od 12,00 hod v obřadní síni Nového hřbitova 

v Třebíči 

 

V sobotu 27. února uspořádal starosta Karel Houzar již 3. ročník turnaje ve stolním fotbálku. 

Účastnilo se sedm dvojic.  

 

Do rána, na 8. březen napadlo necelých 10 cm mokrého sněhu, který však neměl dlouhého trvání a 

do druhého dne roztál. 

 

V neděli 13. března, od čtrnácti hodin se v kulturním domě koná Dětský karneval. Odpoledne plné 

her a písniček. Nechyběla tombola a drobné občerstvení. 

K 30. březnu končí paní Monika Tringlová s provozováním prodejny smíšeného zboží v Beneticích.  

Od 1. 5. 2016 pronajalo zastupitelstvo obce prostory budovy obchodu společnosti Pekárna Kamenice 

s.r.o. za účelem provozování prodejny. Prodejna je znovu otevřena 9. května.  



 

Před Velikonocemi (24–28 března) Udělaly děti ze základní školy, stejně jako v minulých létech, 

velikonoční výzdobu v parčíku u autobusové zastávky. 

 

V sobotu, 23. dubna odehráli, na travnatém hřišti za školou, fotbaloví nadšenci tradiční pouťový 

zápas Ženatí – Svobodní.  

 

Nedělní ráno 24. dubna je teplota mírně pod nulou a na již rozkvetlé větve třešní napadl lehký 

poprašek sněhu. 

 

V sobotu 30. dubna postavili rodiče těch nejmenších na návsi malou vatru s figurínou čarodějnice. 

Večerní posezení před hospůdkou k tomuto dni neodmyslitelně patří. 

 

V sobotu 28. května zemřela, po dlouhé a těžké nemoci, paní Františka Krejčová (Benetice 27) ve 

věku 94 let. Rozloučení se konalo v pátek 3. června od 14,30 hod v kostele Sv. Marka v Beneticích 

 

Od 20. do 24. června je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřen úsek silnice mezi Beneticemi a 

Budíkovicemi. Během uzavírky jsou opraveny výtluky a je položen nový povrch stříkanou metodu. 

 

Ve čtvrtek 23. června se rodičům Miroslavě a Milanovi Novotným (Věstoňovice 1) narodila dcera 

Nela 

V době od 2. července do 12. července byla uzavřena část pozemní komunikace v jejím úseku od 

obce Přeckov až k silnici II. třídy propojující města Velké Meziříčí a Třebíč. Po opravách podkladu 

zde byl položen nový povrch z obalované směsi. V termínu od 13. července do 31. srpna byl zcela 

uzavřen průtah obcí Horní Vilémovice. I zde byl po opravách chodníků položen nový povrch 

s obalované směsi. 

5. července jsou zahájeny zemní práce na stavbě RD manželů Renaty a Marka Houzarových 

Během července a srpna byla realizována kompletní oprava sociálního zařízení ve škole. Zároveň 

proběhla také oprava vstupního prostoru do budovy školy, kde byl natažen tzv. kamenný koberec. 

Dále bylo vyměněno a obloženo umyvadlo ve velké třídě a poté byla celá budova vymalována. 

Opravy provedla Rudíkovská firma Sofistav s.r.o. za celkovou částku 400 641,-Kč. Na tyto opravy 

byla využita dotace z programu obnovy venkova kraje Vysočina, která činila 110 tis., - Kč. Na 

podzim byla také vyměněna vstupní brána na pozemek před školou. 

V srpnu byl, pro potřeby JSDH obce, zakoupen cisternový vůz CAS 25 Škoda 706 RTHP od hasičů 

ze Zahnašovic (okr. Kroměříž), a to za částku 60000,-Kč a v říjnu byla prodána Lada Niva, za částku 

36000,-Kč. Škoda 706 CAS bude od příštího roku zařazena do IZS. 

V pátek 19. srpna se rodičům Lucii a Mirkovi Vostalovým (Benetice 56) narodil syn Hynek 

 

1. září zasedlo do školních lavic 5 nových prvňáčků a počet žáků benetické školy se tak zvýšil na 20. 

Před několika léty klesl počet žáků až na kritických 11, což ohrožovalo samotnou existenci školy. 

 

V sobotu 3. září zemřela, po dlouhé a těžké nemoci, paní Milada Vostalová, Benetice 7, ve věku 83 

let. Rozloučení se konalo ve čtvrtek 8. září od 15, 00 hod v kostele Sv. Marka v Beneticích. 

 

Počasí v září je velmi teplé s minimálními srážkami. Denní teploty, zvláště v první polovině měsíce 

často dosahují k hranici 30 stupňů. Teploty v noci se stále drží mezi 10 až 15 stupni.  Hladina vody 

v řekách a potocích klesá a vodní nádrže stále více obnažují svoje břehy. První říjnový týden přinesl 



 

značné ochlazení. Teplota v noci klesá na 3 až 6 stupnů a ve dne se pohybuje mezi 9 až 12 stupni. 

Zataženo, slabý déšť. Za prvních sedm říjnových dnů napršelo 25 mm srážek. 

Věstoňovický běh okolo Javora. První ročník tohoto sportovního počinu, pořádali Věstnovičtí (hl. 

organizátor Ladislav Mikuláš) v sobotu 17. září. Trasa vedla přes Jelení hlavu a kolem Velkého 

Javoru, délka 3,5 km. Pro malé závodníky kratší okruh kolem Věstoňovic a časovka na návsi kolem 

rybníku.  

 

Ve středu 28. září, o státním svátku se na louce za čekárnou pod Věstoňovicemi koná drakiáda. 

V neděli 2. října byly na benetické požární nádrži uspořádány první rybářské závody, z čehož největší 

radost měly děti. I když počasí nepřálo (bylo poměrně chladno a deštivo), zájem účastníku byl značný. 

Všichni přítomní se shodli na úmyslu uspořádat v příštích létech tuto akci opakovaně. O týden 

později, 9. Října, proběhla podobná akce na rybníce ve Věstoňovicích. 

V podzimních měsících byly zahájeny práce na rekonstrukcích dětských hřišť, jak ve Věstoňovicích, 

tak i v Beneticích. Ve Věstoňovicích bylo stávající hřiště demontováno a bylo připraveno dřevo na 

montáž nových prvků. V Beneticích bylo provedeno odtěžení zeminy, zabetonování obrubníků a 

základů nových atrakcí. Povrch hřiště byl zvolen ze sypaných praných oblázků. Obě hřiště budou 

dokončena a do provozu uvedena na jaře r. 2017.  

Z pohledu lesního hospodaření byl rok 2016 ve znamení přemnožení kůrovce, a toto se nevyhnulo 

ani obecním lesům. Z důvodu kůrovcových kalamit, muselo být vytěženo 930 m3 smrkového dříví 

hlavně v prvním a třetím čtvrtletí. Všechno vytěžené dříví bylo zpeněženo za 1.367.329, - Kč, 

přičemž náklady za materiál a práci činily 394.338, - Kč. Výnos 972.991, - Kč. Pro obecní pokladnu 

tak bylo lesní hospodaření velmi úspěšné. Nutno ovšem dodat, že ceny kůrovcového dříví se oproti 

cenám kvalitního syrového dřeva pohybují kolem 65 % a zisk je relativní hlavně z důvodu nákladů 

na zalesnění holin v příštích létech. 

Hokejová sezona – Benetické Lvy čekalo již tradičně od ledna play off skupiny B, ve kterém se snažili 

probojovat mezi elitní čtyřku, postupující do extraligy Městské hokejové ligy VM. V této skupině 

mezi sebou soupeřilo 8 týmů a hrálo se dvoukolově, což přineslo 14 zápasů, ze kterých benetičtí 

třikrát slavili vítězství, dvakrát si body rozdělili se soupeřem a devětkrát se bohužel radovali soupeři. 

Benetičtí Lvi se tak se sezónou rozloučili na sedmém místě a setrvali tak pro další rok v 1. Lize 

Městské ligy Velkého Meziříčí. 

Na podzim byl opraven „Kopečnův kříž“ stojící za obcí Benetice u křižovatky Svatoslav – Bochovice.  

Byly u něj vysazeny i dva stromy. 

V noci na 1. prosince začal padat sníh a s různou intenzitou sněžilo po celý den. Napadlo asi 10 cm. 

Z nočních minusových hodnot se teplota přehoupla lehce nad nulu a sníh pomaloučku odtává. Už 

odpoledne je na silnici vrstva rozježděné břečky. 

 

20. prosince se rodičům Evě a Martinovi Petrášovým (Benetice 32) narodila dcera Štěpánka. 

V týdnu před Štědrým dnem, od 19. do 23. prosince jsou dny zahalené do mlhy a mrzne. Postupně 

vzniká obrovská námraza. Pod tíhou jinovatky jsou větve stromů ohnuté až k zemi, lámou se vrchy a 

k zemi padá občas i celý strom. V pátek 23. prosince se na chvíli ukázalo slunce a teplota vystoupala 

nad nulu. Jinovatka rychle opadává. 

 

Ve středu 28. prosince se na pozvání starosty, sešlo zastupitelstvo a další aktivisté v obecní knihovně. 

Starosta, Karel Houzar, krátce zhodnotil uplynulý rok a všem přítomným za práci pro obec poděkoval. 

 



 

Počasí v posledních dnech roku je slunečné a mrazivé. V noci klesá rtuť teploměru až k mínus osmi 

stupňům. Přes den se teplota drží mírně pod nulou. 

 

Silvestrovský pochod kolem Velkého Javoru k lesní chatce Hubertus a zpět. V sobotu 31. prosince, 

výšlap v 9,30 hod z Věstoňovské návsi. Počasí přálo. Slunečno s teplotou mírně pod nulou. 

 

 

Významné výročí oslavili 

 

Skoumal František  Benetice 15  60 let 

Valík Jaroslav   Benetice 18  60 let 

Přinosilová Jarmila   Benetice 25  70 let 

Krejčová Věra   Benetice 38  70 let 

Pacal Stanislav   Benetice 24  75 let 

Přinosil Josef   Benetice 25  75 let 

Vostal František  Benetice 7  80 let 

 

 

Noví občánci 

 

Novotná Nela  23.6.2016  Věstoňovice 1 

Vostal Hynek  19.8.2016  Benetice 38 

Petrášová Štěpánka 20.12.2016  Benetice 32 

 

 

Opustili nás 

 

Vlachová Libuše 21.2.2019 85 roků  Benetice 14 

Bukovská Hana 22.2.2016 70 roků  Benetice 9 

Krejčová Františka 28.5.2016 94 roků  Benetice 27 

Vostalová Milada 3.9.2016 83 roků  Benetice 7 

 

 

Nejstarší občankou je paní Marie Mikulášová – 91 roků, Věstoňovice 11 

 

 

Zastupitelstvo se v roce 2016 sešlo 6x a k 21. prosinci má obec Benetice 191 obyvatel 
 
         Zapsal kronikář Jiří Vlach 


