
 
 

 

 

Zápis do kroniky 2019 
 

Leden 

• 1.1. Nový rok. Na rozdíl od odpoledního slunečného počasí v poslední den roku 2018 při 

teplotě +4 °C je první den roku 2019 zataženo a v čerstvém severozápadním větru drobně 

prší. Teplota +2°C. Starostenský svařák od 17, 00 ve Věstoňovicích a od 17,30 ohňostroj 

pod dohledem střelmistra. V Beneticích je svařák od 18,00 hod a ohňostroj odpálen v 18,30. 

 

• Od 2. 1. teplota klesla pod nulu a v silném větru jsou časté sněhové vánice. Potíže s údržbou 

silnic a častější nehody. 4. ledna je bezvětří, -4 °C a asi 10 cm sněhu. Od večera 5. ledna do 

poledne 6. ledna napadlo asi 10 cm mokrého sněhu, do kterého nato začalo pršet a do večera 

ho většina odtála. Teploty v následujících dnech se drží mírně pod nulou. Silnice jsou 

sjízdné. 

 

• O víkendu 5. a 6. ledna obcházejí obcemi Tři Králové s průvodcem. V kostýmech králů se 

vystřídali Aneta Krejčová a děti Valíkovi. Michal. ml. Veronika a Lucie. V sobotu 

v doprovodu Marie Valíkové v Horních Vilémovicích a v neděli s nimi Benetice obešel 

Michal Valík st. Ve Věstoňovicích, letošní rok poprvé, obcházela skupinka koledníků 

s doprovodem sestavená z řad Věstoňovických. V kostýmech Tří Králů šla Gita Novotná a 

Adam a Eliška Kosielskovi. Jako doprovod měli Marii Kosielskou 

 

• 7. ledna započaly práce na opravách školního bytu. Práce provádí rudíkovská firma Sofistav. 

Byly vyměněny radiátory ústředního topení, rekonstrukce podlah v kuchyni a na WC včetně 

nových obkladů. Nově natřeny dveře a pořízena i nová kuchyňská linka. 

 

• Celý týden je počasí jak na houpačce. V noci bývá mírně pod nulou a připadne trochu sněhu. 

Přes den se teploty pohybují mírně nad nulou a sníh lehce odtává. 

 

• Je sobota 12. ledna 2019. Od 15,00 hod se U Rybníčka registrují vzorky domácí slivovice. 

Přihlásilo se 12 soutěžících. Každý soutěžící se zároveň stává i porotcem. K hodnocení jsou 

na stůl přinášeny očíslované vzorky. Nikdo ze soutěžících nezná číslo vzorku, který přinesl. 

Hodnotí se vůně, barva, chuť i perzistence (délka dochutě, či chuťového zážitku) Dobrá 

slivovička musí vonět. Naposled se zkouší chuť. K tomu, aby se dalo určit více vzorků, jsou 

pro hodnotitele připraveny různé pochutiny. Klobásky, chleba, slanina i voda na zapití. Jinak 

se chuťové pohárky otupí. Po pečlivém zvážení zapisují si soutěžící i porotci v jednom, své 

hodnocení. Po degustaci posledního vzorku a pečlivé kontrole zápisu odevzdávají 

degustátoři svoje záznamy nezávislé porotě k vyhodnocení a vyhlášení vítězů. V zásadě 

amatérské klání probíhá v neformální a přátelské atmosféře.  

 

• V sobotu 19. ledna ráno v 6,15 se pro poruchu stroje zastavují hodiny na kostelní věži. 

Citelně se ochladilo. Noční teplota klesla až na – 11 °C. přes den – 3 °C Je jasno. Podobné 



 

počasí je i v následujícím týdnu. 23. ledna už hodiny na věži opět odměřují čas. Servisní 

technik musel vyměnit součástku v převodovém ústrojí. 

 

• Obec Benetice sděluje, že je možnost zažádat o pronajmutí obecního bytu v budově místní 

základní školy. V současné době je byt v rekonstrukci, předpokládaný termín dokončení je 

duben 2019. Byt bude k pronajmutí na dobu určitou, předpokládaná cena nájemného činí 

3500,-Kč měsíčně + úhrada energií. Přednostně bude vybrán nájemce z řad místních občanů. 

Příjem žádostí bude ukončen 28. února 2019. 

 

Únor 

• O prvním únorovém víkendu se výrazně oteplilo. V noci na sobotu +3 a přes den +6°C. 

V sobotu 2. února pořádal sbor dobrovolných hasičů Hasičský ples. K tanci a poslechu 

zahrála stejně jako v létech předešlých skupina Evis. V noci na neděli drobný déšť a většina 

sněhu roztála. Teplota pod nulu znovu klesla v noci na pondělí. Napadlo asi 3 cm nového 

sněhu. 

 

• V třebíčském zámku byla od 25. ledna do 30 března možnost zhlédnout výstavu s názvem 

„Herzán – stavitelský rod z Třebíče“ Pod řízením Dominika Herzána byl v létech 1853–

1859 vybudován kostel sv. Marka v Beneticích. 

 

• V neděli 10. února v sedmnáct hodin, pořádají v hospůdce U Rybníčka Adam Rozkydálek a 

Adam Vasilov besedu o první pomoci. 

 

• V týdnu od pondělí 18. února do čtvrtka 21. je téměř jarní počasí. Slunečné dny, kdy denní 

teploty dosahují až deseti stupňů nad nulou a noční klesají k nule. Většina sněhu roztála a 

sněhové zbytky se drží už jenom na stinných místech. Ve čtvrtek dopoledne bylo deštivo. 

Během dne se vyjasnilo a ochladilo. V noci na pátek klesla teplota na mínus 8 °C a během 

dne teplota vystoupala jen mírně nad nulu. Podobně bylo i v sobotu. Jasno. V noci mínus 

sedm a nejvyšší denní teplota dosáhla jen ke dvěma stupňům nad nulou. 

 

• V dalším týdnu bylo počasí podobného rázu. Slunečné dny s teplotami, které v noci neklesly 

pod 5 stupňů a přes den pak stoupaly ke dvanácti. Až v pátek 1. března do rána trochu 

sprchlo. Na sobotu se ochladilo. Do rána jen 2 stupně nad nulou a přes den dosáhla nejvyšší 

teplota na 4 stupně. Slabý vítr od severozápadu. 

 

 

Březen 

• V první dekádě března převládalo velmi proměnlivé a větrné počasí. Dešťové srážky spadly 

především v nižších polohách. U nás spadlo asi 20 mm. Na celém území České republiky 

byl silný vítr a způsobil mnoho škod. A tak v kůrovcem decimovaných lesích Vysočiny 

napáchal vítr další škody v podobě vývratí.  

 

• Ve dnech 15. a 16. března se celkově 8 našich hasičů účastnilo kurzů v rámci odborné 

přípravy. Polovina strávila tyto dny na požární stanici v Třebíči, kde probíhal kurz strojníků. 

Druhá polovina absolvovala kurz nositelů dýchací techniky na stanici ve Žďáru nad 

Sázavou, kde měli možnost vyzkoušet i výcvikový polygon a orientaci za nulové viditelnosti 

pod vedením technika chemické služby HZS. 

 



 

• 21. března. První jarní den 2019 je opravdu jarní. Azurové nebe a 15°C. Louka pod 

Beneticemi – Na Rybníkách – jako by chtěla dostát svému jménu. Od místa, kde vytéká 

Klapovský potok z rour a přibírá vodu přepadající z rybníku v Beneticích – také v rourách – 

je potok zanesený pískem a bahnem až na úroveň terénu a voda se po louce doširoka 

rozlévá. Z pastevní louky se tak stal mokřad. Poslední čištění toku až po olší pod Horními 

Vilémovicemi nechala obec udělat někdy kolem roku 2000. Tedy téměř před dvaceti léty. V 

betonových rourách malého průměru (30 cm) se usadit nic nemůže. Naopak, při větší vodě 

vymílá voda zeminu kolem netěsných spojů zatrubněného toku. Roury a terén se propadají. 

Všechno, co po cestě voda vezme, se usazuje právě tady. Soukromý zemědělec Neuman 

z Okřešic, který si půdu pronajímá, poslal traktoristu s bagrem, aby koryto potoka vyčistil a 

voda z louky se stáhla. Řidič bagru s pomocí svahové lžíce vybíral nános z potoka, od olší 

pod Horními Vilémovicemi, až po zatrubnění. Postupoval proti proudu a velké množství 

bahna a usazenin z koryta ukládal na pravý břeh. Na podzim, až bahno vyschne a sousední 

pole vyjedou obdělat, stane se jeho součástí. Voda se během několika dnů z louky stáhla.  

 

• 23. března schválilo obecní zastupitelstvo nové nájemné v rekonstruovaném obecním bytě 

ve výši 4773,- Kč měsíčně. Tajnou volbou odsouhlasilo pronájem bytu manželům Veronice 

a Tomášovi Musilovým. 

 

• 24. března uspořádaly maminky dětský karneval. Tentokrát zábavu pro děti nezajišťoval 

dětský dům z Velkého Meziříčí, jako v létech předešlých. Úkolu děti zaujmout a zabavit se 

ujala Marie Kosielská. Ozvučení a hudbu zajistil Jan Vostal. Díky jim a dalším, kteří se 

postarali o tombolu, občerstvení a vše potřebné prožily děti nedělní odpoledne plné her a 

soutěží. 

 

• V sobotu 30. března proběhlo ve Věstoňovicích školení na obsluhu hydrantů. Kdo se 

zúčastnil, mohl si vyzkoušet připojení podzemního hydrantu a ovládání nadzemního. Na 

závěr byli účastníci seznámeni s výzbrojí a jejím umístěním v požárním automobilu a 

principem doplňování cisterny. 

 

Duben 

• V úterý 9. dubna bylo vysazeno 10 nových stromů u kostela. Jejich vysazení zajistila 

zahradní architektka, paní Renata Křížová z Trnavy. Jsou to šlechtěné kultivary javorů 

s různým zbarvením listí. Proto také paní architektka zvolila umístění stromů s mírným 

přesahem do stran od řady. Lépe tak vyniknou jejich barevné varianty. V roce 1880 vysázel 

tehdejší farář František Zineker kolem kostela javory a v průčelí před vstupem lípy. Po 130ti 

létech, v únoru 2011 byly tyto stromy vykáceny a veškerá pozornost byla soustředěna na 

opravu kostela a jeho fasády. Po osmi létech se tak stromy ke kostelu vrací, i když budou 

podstatně menšího vzrůstu. V dospělosti nemá jejich výška přesáhnout 5 metrů. Tak 

nezbývá než popřát, ať se mladým stromečkům dobře daří, ať mají dost vláhy k životu a ať 

jsou ozdobou obce a její dominanty. Všeobecný český název vysázených javorů je: Javor 

Dlaňolistý – Sluneční. Pro výsadbu bylo použito pět poddruhů a jejich latinské názvy jsou – 

Crimson Sentry, Brilliantissimum, Puget Pink, Hermitage a Golden Clome 

 

• Ve čtvrtek 11. dubna v 16 hodin odpoledne, v rámci akce Čistá Vysočina, již po čtvrté 

vyrazily skupinky dobrovolníků všemi směry podél silnic, co k Beneticím vedou a nasbírali 

až neuvěřitelné množství nejrůznějšího odpadu. Až to hlava nebere, jak je člověk k přírodě 

bezohledný. Na fotkách sesbíraný odpad je jen část všeho sesbíraného. Mnohé pytle s 



 

odpadem zůstaly na krajnici u silnice, odkud je odvezou organizátoři akce Čistá Vysočina. 

Hodně se toho také našlo ve stráni nad kulturákem??? A asi perla všeho – v křoví u silnice 

ve směru na Bochovice ležel PE sáček plný nabíječek mobilů. 

 

• Již 20. února odstartoval v pořadí druhý ročník kulečníkového turnaje, jehož prezidentem se 

stal Michal Vaněk. Registrovalo se 18 hráčů. Soutěž probíhala ve třech skupinách až do 

soboty 13. dubna, kdy se o vítězství utkalo 8 postupujících vyřazovacím způsobem. Souboj 

o 3. místo vyhrál Tomáš Musil nad Adamem Rozkydálkem a prvenství získal Radek 

Novotný v souboji s Karlem Krejčím. 

 

• Je sucho, už měsíc nezapršelo. Poslední déšť přinesl 20 mm srážek 16. března. Převládá 

slunečné a teplé počasí, kdy teploty v noci sice občas klesly na 2-3 stupně nad nulou. 

Většinou se pohybují mezi 6–8, ale denní teploty dosahují až 25 stupňů. Početnější jsou i 

větrné dny, kdy čerstvý vítr ještě víc vysušuje půdu a prohlubuje sucho. 

 

• V sobotu 20. dubna zemřela po dlouhé a těžké nemoci, ve věku 60 let paní Anna Houzarová. 

Rodačka ze sousedních Horních Vilémovic. Dvě třetiny svého života však prožila 

v Beneticích.  Celých 18 roků provozovala v Beneticích prodejnu smíšeného zboží. Poslední 

léta žila opět v Horních Vilémovicích, v rodném domku, který si s manželem opravili. 

Pohřeb byl za veliké účasti v pátek 26. dubna v15,00 hod v kostele sv. Marka v Beneticích, 

kde byla uložena do rodinného hrobu. 

 

• V sobotu 27. dubna odpoledne sehráli tradiční pouťový fotbálek svobodní proti ženatým. 

Svobodných se tentokrát nesešlo dost, a tak za ně hráli dva z nejmladších ženáčů, Tomáš 

Musil a Karel Houzar. Ženatí porazili svobodné 10 : 7. Dobrou náladu vzali sportovci 

z hřiště k hospůdce, kde po krátkých přípravách následovalo Pouťové grilování. Ale ani 

lákavá vůně grilovaných specialit tentokrát nepřilákala velké množství lidí. Zřejmě díky 

značnému ochlazení, které z pátku na sobotu nahradilo předešlé slunečné a na duben hodně 

teplé dny. O hudební produkci se opět postarala dvojice muzikantů z hudebního uskupení 

VOKKNO, Karel Kosielski a Tomáš Nováček. 

 

• I o poutní neděli 28. dubna bylo chladné počasí. Odpolední teplota dosáhla jen 14°C. Na 

další dva dny slibovali meteorologové déšť, ale po šesti týdnech bez deště spadlo v pondělí 

jen 5 mm a v úterý 7 mm vody na metr čtvereční. V úterý odpoledne se oblačnost protrhala 

a ukázalo se i slunce. Bylo chladno, a tak k malé čarodějnické hranici na návsi 

v předzahrádce u domu č. 13 se teplé oblečení hodilo.  

 

• Duben byl velmi suchý měsíc. Celý měsíc nepršelo. Spadlo pouhých 12 mm dešťových 

srážek ve dvou přeháňkách až na konci měsíce. 29. – 5 mm a 30. – 7 mm. 

 

Květen 

• Chladné a poměrně větrné počasí ale bez deště bylo i v prvních květnových dnech. Až 

v sobotu 4. května, v několika slabých přeháňkách napršelo 11 mm vody. V neděli ráno 

ukázal teploměr pouhé 3 °C nad nulou. 

 

• Jako by Květen chtěl dostát staré pranostice o tom, že v Květnu nemá pastýřovi oschnout 

hůl. V dalších dnech se mírně oteplilo a přibylo dešťových dnů. V sobotu 11. dokonce 

spadlo krásných 28 mm v mírném zahradnickém dešti. Ve večerních hodinách za deště 

spatřil Marek Houzar na silnici v zatáčce před č. p. 14. mladého bobra. Celý den pršelo a 



 

zvíře šlo nejspíš proti proudu Klapovského potoka. Potok je od louky pode vsí „Na 

Rybníkách“ v rourách. Bobr zřejmě hledal cestu jinudy. Marek natočil na mobil krátké video 

a pak odehnal Bobra ze silnice. Zvíře ze vsi uteklo po cestě okolo Vaňkových. 

 

• V dalších dnech se oteplilo. Noční teploty se už pohybovaly kolem 10 stupňů a denní přes 

20. 

 

• V neděli 19. května, ve věku nedožitých 90ti roků zemřela rodačka a vdova po bývalém 

řediteli benetické základní školy Oldřichu Janovi paní Zdenka Janová, rozená Vlachová. 

Bydlela v Třebíči a poslední roky u dcery v Koutech. Poslední rozloučení se konalo 24. 

května od 11ti hodin v obřadní síni Nového hřbitova v Třebíči 

 

• Ve čtvrtek 23. května se narodil rodičům Michaele Segerové a Tomášovi Nováčkovi syn 

Hubert. Týden nato, 31. května se Michaela Segerová s dětmi, Alžbětou Nováčkovou (2. 2. 

2016) a synem Hubertem Nováčkem nahlásili v naší obci k trvalému pobytu. Rodina si 

k bydlení pronajala dům č. p. 23 od Michala Valíka (č. p. 6), který dům se zahradou po smrti 

Karla Školaře koupil. 

 

• Volby do Europarlamentu se konaly od pátku 24. do soboty 25. května 2019. Ze 148 voličů 

přišlo v Beneticích k volbám 43 a vybírali z 39 politických stran, za které kandidovalo 

celkem 844 uchazečů. Platných hlasů bylo 41 a volební účast 29,05 %. Mírně nad 

celostátním průměrem - 28,72 %.  Z 39 politických stran získalo hlasy voličů jen 8. Nejvíce 

získala Křesťanská demokratická unie-Československá strana lidová – 13 hlasů. Druhé ANO 

2011–8 hlasů. Třetí Česká pirátská strana – 6 hlasů.  O čtvrté až páté pořadí se podělily ODS 

a koalice STAN, TOP 09–4 hlasy. Šesté SPD – 3 hlasy. Sedmí, koalice Rozumní, Národní 

demokraté – 2 hlasy. Osmá, Česká strana sociálně demokratická získala 1 hlas. 

 

• S posledním květnovým dnem roku 2019 byl ukončen provoz obchůdku se smíšeným 

zbožím v Beneticích. Jen ve stručnosti se pokusím popsat více jak šest desetiletí trvající 

historii obchůdku, který jsme dříve znali pouze pod prostým názvem – Jednota.  

Prodejnu smíšeného zboží otevřelo v Beneticích Spotřební družstvo Jednota Moravské 

Budějovice asi v roce 1953 v budově staré školy uprostřed obce. K účelům prodejny byla 

využita část dříve určená k vyučování, zatímco původní byt učitele byl využíván zčásti jako 

pobočka České pošty a z části jako kancelář Místního Národního Výboru. Vchod do 

prodejny byl zpočátku z návsi od rybníka, a až v pozdějších létech došlo k vybudování 

vchodu a výlohy na druhé straně budovy, od zastávky autobusu. Podle pamětníků začal 

v nové prodejně prodávat nějaký pan Kaláb, který do Benetic dojížděl z Třebíče na motorce. 

Jak dlouho? To se zjistit nepodařilo. Po panu Kalábovi se v prodejně, v neznámých časových 

úsecích, co by prodavači vystřídali: Manželé Emílie a Stanislav Valíkovi (č.p.18), paní 

Vaizarová z Třebíče (také účetní JZD Javor) a paní Jarmila Mašterová (č.p.26) Během roku 

1965 za pult malého obchůdku nastoupila paní Marie Vlachová (č.p.20). To už byl vchod 

zřízen od zastávky autobusu.  

Prostory staré školy sloužily prodejně smíšeného zboží až do roku 1989, kdy pro již 

nevyhovující technické i hygienické podmínky musel být prodej přesunut do nouzově 

upravených prostor rodinného domu č.p.31, který tehdejší Místní Národní Výbor (MNV) ve 

Svatoslavi za tímto účelem zakoupil od rodiny Doležalů. Původní záměr byl provozovat zde 

prodejnu jen dočasně. Jen po čas výstavby prodejny nové, o níž se v té době již jednalo. 

Vlivem událostí po listopadu 1989 a následných politických změn ve společnosti, 

k uvažované stavbě už ale nedošlo. A tak prodej v nouzových prostorech pokračoval dále. 

Zprvu ještě jako prodejna sítě Jednoty (JMB). Pro spotřební družstvo začala být ale maličká 



 

prodejna, v nově se tvořícím tržním prostředí, brzy ekonomicky nezajímavá. A i když byl 

nájem ze strany obce stanoven spíše symbolicky, úmysl JMB byl provoz prodejny 

v Beneticích ukončit. Paní Marie Vlachová tedy převzala prodejnu na živnostenský list a 

provozovala obchod se smíšeným zbožím až do roku 1996, kdy odešla do důchodu. Jako 

žena za pultem benetické prodejny pracovala Marie Vlachová úctyhodných 31 roků. Po paní 

Vlachové převzala prodejnu paní Anna Houzarová (č.p. 43) S podporou obce zavedla rozvoz 

nákupu na objednávku do sousedních Věstoňovic a Horních Vilémovic a obchod smíšeného 

zboží provozovala až do konce září 2014, kdy ze zdravotních důvodů musela tuto činnost 

ukončit. Paní Anna Houzarová tak úspěšně vedla benetický obchůdek se smíšeným zbožím 

dlouhých18 roků.  

Po dohodě s vedením obce převzala prodejnu paní Monika Tringlová z Třebíče, která v té 

době již provozovala obchod se smíšeným zbožím v sousední Svatoslavi. I když základní 

potraviny a další doplňkové zboží byly opět běžně k dostání i otevírací doba byla v podstatě 

zachována, přece jen sortiment nabízeného zboží již nebyl tak pestrý jako v létech 

předešlých. Paní Tringlová ale k 30. březnu 2016, vlastně už za rok a půl, s provozováním 

prodejny v Beneticích končí. Hlavním důvodem jsou nízké tržby.  

Zastupitelstvo obce je tedy znovu postaveno před otázku, kdo bude s provozem obchůdku 

pokračovat. Po několika jednáních přijímá nabídku Pekárny Kamenice s.r.o. A od 9 května 

2016 je prodejna znovu otevřena. Sortiment nabízeného zboží už ale zdaleka nepostačuje 

potřebám obyvatel a ani otevírací doba nevyhovuje. Nespokojenost občanů narůstá a 

zákazníků ubývá. Proto 7. prosince 2017 rozhodlo zastupitelstvo obce o ukončení nájemní 

smlouvy k datu 26. leden 2018. Již za měsíc od uzavření, 26. února 2018 je obchod znovu 

otevřen. Novými nájemníky a provozovateli se stali místní občané, Michaela Segerová 

a Tomáš Nováček (č.p. 23) Pečivo i ostatní základní potraviny jsou tak pro všechny znovu 

dostupné od pondělí do pátku v čase 8–11 hod. Ve středu a v pátek i v odpoledních hodinách 

od 17 do 18 hodin. Chléb je nadále na objednávku a znovu je také 3x v týdnu zajišťován 

rozvoz nákupu do sousedních obcí Věstoňovic a Horních Vilémovic. Po víc jak roce snahy 

zachovat v Beneticích prodejnu, končí však s prodejem i tito nájemníci. Důvodem je nejen 

špatný stav budovy ale také fakt, že po předchozím provozovateli, se již většina zákazníků 

v benetickém miniobchůdku nakupovat nenaučila. Prodejna smíšeného zboží v Beneticích je 

tak definitivně uzavřena po 66 létech provozu k 31. květnu 2019.  

Ještě trocha statistiky: Uvádí se, že v Česku v roce 2016 zaniklo 396 podobných obchůdků 

o velikosti do 50 metrů čtverečních. V roce 2017 skončilo 1082 venkovských prodejen 

a v roce 2018 jich zavřelo 513. Malé venkovské obchody jsou málo navštěvované a tržby 

slabé. Nejvíce jsou postiženy právě malé obce. Počet obyvatel v nich nepřibývá a za prací 

musí dojíždět. Většina z nich si pak nakoupí cestou z práce v supermarketech. Dávno pryč 

jsou doby, kdy značná část obyvatel pracovala v místních zemědělských družstvech a 

Jednota v nich měla stálé a pravidelné zákazníky. Zánikem vesnických prodejen nejsou 

nadšeni hlavně starší obyvatelé a ani turisté. Nemalé starosti to působí obecním 

zastupitelstvům i ekonomům. Uvádí se, že z celkového počtu 513 prodejen uzavřených v 

roce 2018 patří 465 provozoven mezi samostatně vedené, tedy nezávislé živnosti. 

V důsledku jejich uzavření končí i pracovní příležitosti. Autor statistik neopomněl ani na 

fakt, že na vesnici má obchod daleko větší společenský význam než ve městě. Není to jen 

místo pro nákup, je to určité komunitní centrum, kde se lidé mohou sejít, stejně tak jako 

hospoda, pošta či škola. 

 

• 31. května se k trvalému pobytu přihlásil Tomáš Musil. Stalo se tak po nastěhování 

s manželkou Veronikou do rekonstruovaného obecního bytu v budově školy. Do té doby 

bydleli u Večeřů, rodičů Veroniky, v č. p. 41. 

 

• V květnu bylo 12 dnů, kdy pršelo a v součtu spadlo celkem 140 mm vody na metr čtvereční. 

Je to dvakrát víc, než udává statistika za Vysočinu v květnu 2018 – 71mm, který byl velmi 

https://www.novinky.cz/ekonomika/503482-z-vesnic-mizi-male-prodejny-nevyplati-se.html


 

teplý a na vodu skoupý. Mrtvou barvu smrkových lesů kolem přehlédnout nelze ale plné 

barvy listnatých stromů a ostatní vegetace prozrazují, že povrchové vody teď zrovna je dost. 

Snad v dalších měsících taky zaprší, protože prameny hlubších studní o tom že prší, ještě 

nevědí. 

 

Červen 

• V pondělí 10. června se rodičům Kamile a Karlovi Houzarovým (Benetice 43) narodila dcera 

Klaudie. Ve stejný den, ve věku 79 roků zemřela paní Božena Vaňková (Benetice 11). 

Rozloučení bylo v pátek 14. června od 15,00 hodin v kostele sv. Marka v Beneticích. Po 

zádušní mši byla uložena do rodinného hrobu na hřbitově v Beneticích 

 

• Hasiči – Vlasta Vostal, Michal Valík, Karel Krejčí A Jan Vostal 19. června zahájili opravy 

hrobu děkana P. Konráda Šteffela. Kamenné obruby i pomník rozebrali a vystavěli nový 

základ. Po vytvrdnutí zdiva vše znovu sesadili a hrobu dali novou úpravu. Práce na opravách 

dokončili 3. července. 

 

• Poslední týden v červnu panovaly tropické teploty, které šplhaly až na 37 °C. Opakuje se 

situace tak minulých let, kdy vlivem horkých a srážkově podprůměrných letních měsíců 

klesá hladina spodních vod. Za měsíc červen spadlo pouhých 28 mm dešťových srážek. 

 

Červenec 

• Jiří Voda, stromolezec provádějící rizikové kácení a ošetřování stromů, prořezal 17. 

července Lípu Svobody v parčíku u zastávky autobusu. Lípa byla vysazena k příležitosti 

svěcení obecních symbolů v roce 2004. V posledních létech zhoustla a zmohutněla. 

Výchovný řez byl nutný. Při té příležitosti odřízl Jiří Voda suchý vrchol u Douglasky 

rostoucí před školou, probral větve okrasného stromu u zastávky a také pahýl Masarykovy 

lípy v zatáčce pod kostelem. 

 

• V sobotu 20. července v odpoledních hodinách, konala se na návsi U Rybníčka zábava. 

Zahrála skupina Větev, se kterou zazpíval Vlastimil Vostal. Děti si užily skákacího hradu a 

k občerstvení byly různé grilované speciality.  

• Ve středu 24. července zasahovaly hasičské jednotky při požáru pole a lesa u Budíkovic. 

Hlášení o požáru pole s obilím, přijala operátorka tísňové linky 112 Hasičského záchranného 

sboru Kraje Vysočina v 13.57 hod. Na místo události, vyjela jednotka profesionálních hasičů 

ze stanice Třebíč společně s jednotkami sborů dobrovolných hasičů z Přibyslavic, 

Svatoslavi, Okříšek, Budišova, Trnavy, Třebíče – Budíkovic, Rudíkova a Čechtína. Jednotka 

profesionálních hasičů ze stanice Hrotovice na letišti v Kožichovicích plnila letadlo vodou, 

ze kterého byly prováděny shozy na místo požářiště. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního 

poplachu. Požár se vzňal od obilního kombajnu, a kromě pole s obilím zasáhl i lesní porost. 

Na likvidaci požáru hasiči nasadili několik vodních proudů. Při požáru ani samotném zásahu 

se nikdo nezranil. 

 

• Po mírném ochlazení v průběhu měsíce šplhaly teploty ve dnech od 22. do 30. července opět 

až na 33 °C a za celý měsíc napršelo pouhých 28 mm vody na metr čtvereční. Stejně jako 

v červnu. Vzhledem k dlouhodobému suchému období a nepříznivé hydrologické situaci, 



 

vyzývá vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty k šetření s vodou a 

k omezení odběru povrchových i podzemních vod. Jedná se zejména o odběry vody pro 

účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění bazénů, kropení zpevněných ploch apod. 

 

Srpen 

• V pátek 30. srpna proběhla demontáž kříže u školy. Dnes už pořádně nikdo neví, kdo ho 

vlastně nechal vystavět. Určitě by se dalo dohledat, kdy zemědělskou usedlost č.p.1 v 

Beneticích, včetně pozemků i onoho kříže, který k nim patří, koupil František Valík od pana 

Jana Šindelky. Takže Šindelkův kříž? Pro nás to byl vždy jen kříž u školy. Na existující fotce 

z roku 1947, při slavnosti svěcení zvonů už kříž stojí a je za ním vidět i kamenná zeď, která 

byla pravděpodobně ubourána do nynější podoby v souvislosti s výstavbou nové školní 

budovy, v létech 1947-49. Kříž už byl ve značném stádiu rozpadu a představoval velké 

riziko zřícení a nebezpečí možného neštěstí, denně se kolem něj pohybují školní děti. Proto 

také zastupitelstvo obce, po předchozích jednáních s možnými majiteli a převodu do majetku 

obce, rozhodlo o jeho celkové opravě. Kříž, včetně kamenného podstavce byl v pátek 30. 

srpna demontován a předán mistru kameníku panu Štoksovi do Oslavice k rekonstrukci. Poté 

bude znovu instalován na původní místo. 

• V sobotu 31. srpna odpoledne uspořádali hasiči na návsi „Rozloučení s prázdninami“ Pro 

případ nepřízně počasí postavili stan. Program byl zahájen šipkovanou pro děti. Pokračoval 

několika dětskými soutěžemi. K dispozici byl i skákací hrad. Již tradičně hudbu obstarali 

členové hudebního uskupení VOKKNO. K občerstvení byly různé grilované speciality. 

• Srpen byl na dešťovou vodu trochu bohatší než předchozí dva měsíce. Celkem u nás spadlo 

54 mm. V porovnání s rokem 2018, kdy ČMHÚ pro Vysočinu udává za srpen 31 mm je to o 

trochu víc. Nicméně dlouhodobý srážkový normál (1981-2010) se pyšní údajem 80 mm. 

Vůči tomuto číslu u nás spadlo jen 67,5 %.  

 

Září 

• V neděli 1. září byl poslední letní den, kdy se teplota přiblížila k 30ti stupňům. K večeru 

začalo pršet a ochladilo se. Do rána spadlo 34 mm. Další dny se teploty pohybovaly v noci 

kolem 12ti stupňů a přes den od 15 do 23. Po dalších deštivých dnech napršelo do 9 září 104 

mm 

• V úterý 3. září se rodičům Renatě a Markovi Houzarovým (Benetice 58) narodila dcera 

Karolina. 

• V pátek 6. září odpoledne se na pozvání starostky Jany Vostalové, sešla početná skupina 

brigádníků k úklidu půdních a sklepních prostor školy. Také pozemek před školou prošel 

radikální úpravou. Přerostlá zeleň byla z části odstraněna, z části upravena. Za své vzaly i 

prořídlé túje v místech kde bude vybudováno parkoviště. Nepoužitelné haraburdí z půdy a 

sklepa bude odvezeno do sběrného dvora. Vyřezaná zeleň bude využita v kompostárně 

zemědělského družstva Podlesí Čechtín. 

• Již 4. ročník běhu okolo Javora uspořádali Věstoňovští aktivisté v sobotu 14. září. Stejně 

jako předešlé ročníky vedla hlavní trasa dlouhá 3,5 km, přes Jelení hlavu, kolem Javora, zpět 



 

na věstoňovskou náves. Závodu se zúčastnilo 23 borců všech věkových kategorií. Bylo 

slunečné a teplé počasí 

• Oprava státní silnice v úseku Trnava – křižovatka před Náramčí. Objízdné trasy vedou 

z Třebíče na Hostákov – Valdíkov – Nárameč. Ta je určena i pro nákladní dopravu. 

Objízdná trasa Budíkovice Benetice – křižovatka před Náramčí. Ta je určena pouze pro 

dopravu osobní a autobusovou. Díky této objížďce zhoustl provoz v naší obci 

několikanásobně. Část řidičů odbočuje na křižovatce u školy a vrací se na státní silnici za 

Přeckovem ve směru na Velké Meziříčí. A část řidičů pokračuje přes obec směrem na Měřín 

a na dálnici. 

• Během září provedla firma AZ PARKET z Chotěboře broušení a lakování parketové 

podlahy sálu v kulturním domě. Renovace podlahy o rozloze 149 m2 stála necelých 80 tis. 

Kč  

• V pátek 20. září řidič bagru firmy SOFISTAV odbagroval povrch z části školní zahrady 

určené pro budoucí parkoviště a také prostor před vchodem do kulturního domu. Firma tam 

položí zámkovou dlažbu. 

 

• Za měsíc září spadlo víc vody než za tři předchozí měsíce. 118 mm – prakticky během čtyř 

deštivých dnů v první dekádě. Zbytek měsíce byl spíše teplý a slunečný. Krásné Babí léto.  

Až v posledních dnech ještě pár milimetrů připadlo. Za září 2018 je uvedeno 90 mm. 

Celkové množství za rok 2019, počítáno od poloviny Března (beze sněhu), se vyšplhalo na 

400 mm. Nad úroveň roku 2018 se asi dostaneme. Podle statistik, spadlo ten rok na 

Vysočině 451 mm, což bylo 77 % z dlouhodobého srážkového normálu (1981-2010), jehož 

výše dosahuje 673 mm v průměru za rok. 

 

Říjen 

• V pátek 4. října provedli brigádníci nouzovou opravu příjezdové komunikace v části obce 

„Praha“ i příjezdové cesty ke kulturnímu domu rozvozem i zhutněním asfaltového materiálu 

vzniklého odfrézováním po opravách silnic, tzv. Frézingu 

 

• V sobotu 5. října se rodičům Martině a Stanislavovi Novotným (Věstoňovice 7) narodila 

dcera Laura 

• Drakiáda, konaná obvykle 28. září, byla tentokrát o týden posunuta. Na sv. Václava vůbec 

nefoukalo. V sobotu 5. října sice vítr byl ale spolu s ním také pravé podzimní počasí. 

Poprchalo a bylo dost chladno. Po přehlídce draků se účastníci ohřáli u ohýnku, opekli 

špekáčky a prochladlí se rychle rozešli do tepla svých domovů. 

 

• Během října vybudovala firma Sofistav z Rudíkova před Základní školou parkoviště pro 

osobní automobily. Jeho plocha je opatřená zámkovou dlažbou a prostor mezi parkovištěm a 

silnicí byl zpevněn navezením a zhutněním Frézingu. Zároveň firma vybudovala také nový 

plot kolem dotčené části školní zahrady. Tato stavba přišla obecní pokladnu asi na 200 tis. A 

byla na ni čerpána dotace z programu obnovy venkova kraje Vysočina ve výši cca 120 tis. 

Kč. Zámkovou dlažbou byl také opatřen prostor před vchodem do kulturního domu. 

Přítomnosti techniky stavební firmy využila obec také k opravě propadlého kanálu před č.p. 

38. Ukázalo se, že chyba se stala už při výstavbě vodovodu, kdy byla kanalizace podkopána 

a již nezpevněna. 



 

 

• Na základě žádosti p. Karla Krejčího ze dne 13. října 2019 ZO jednohlasně schválilo odkup 

nemovitosti č.p. 31 p.č. st. 52 a p.č. 303/8 v KÚ Benetice. Druzí zájemci Aleš a Martina 

Novotní od svého zájmu z důvodu ceny odstoupili. Prodejní cena byla stanovena dle 

odborného „Odhadu nemovité věci“ na částku 400.000, -Kč. 

 

• ZO jednomyslně schválilo žádost p. Vlastimila Vostala o odkup části obecního pozemku 

p.č. 856/1 a prodej obci část pozemku p.č. 36/3 o shodné výměře (směna cest). 

 

 

Listopad 

• V listopadu byl instalován dálkový přijímač na ovládání rotační sirény umístěné na budově 

obecního úřadu. Přijímač byl získán bezplatným převodem a pomocí něj spouští sirénu 

krajské informační a operační středisko HZS kraje Vysočina. Každou první středu v měsíci 

v pravé poledne probíhá zkouška sirén nekolísavým tónem v délce 140 vteřin. 

 

• Na 23. listopad, svolal starosta sboru dobrovolných hasičů valnou hromadu. Byla shrnuta a 

vyhodnocena celoroční činnost a představen výhled na rok 2020. Jako hosté se zúčastnili 

členové sousedního sboru z Horních Vilémovic a pozvání přijali i zástupci SDH ze 

Svatoslavi. Kromě vedení sboru vystoupili se svým pozdravem a poděkováním také 

starostka obce Jana Vostalová, Antonín Houzar starší a zástupkyně žen, které soutěží za 

Benetice v požárním sportu Viktorie Vidláková. K občerstvení zúčastněných byl už tradičně 

výborný srnčí guláš. 

 

Prosinec 

• Prosinec zahájil teplotami pod bodem mrazu. Po celkem teplém posledním Listopadovém 

dnu přišlo ochlazení a teplota v noci na 1. prosince klesla na – 5°C. První sněhové vločky se 

ukázaly už v sobotu 30. listopadu a do rána napadlo asi 2cm sněhu. Celý další týden se 

teploty v noci držely od mínus 3 do mínus 5 a ani přes den teplota nestoupala nad nulu. 

Z mlhy se na stromech vytvořila lehká námraza. Oteplení přišlo již v sobotu 7. prosince. 

Námrazu i do rána vniklé mírné náledí slunce rozpustilo během dopoledne. Zbytek měsíce 

převládaly teploty mírně nad nulou. Mírné ochlazení s teplotami pod bodem mrazu se 

dostavilo znovu až v závěru měsíce. Celkově byl prosinec teplotně nad dlouhodobým 

průměrem. 

 

• V úterý 25. prosince pořádali hasiči, stejně jako již mnoho roků, Štěpánskou zábavu. K tanci 

i poslechu zahrála skupina Reflexy a účast byla asi 120 platících. Fakt, který je třeba 

zaznamenat je, že v závěru zábavy, při balení a nakládání hudebních nástrojů, někdo 

muzikantům ukradl klávesy v hodnotě asi 25 tis. Kč. Okamžitě se rozjely sdílečky na FB a 

zpráva se internetem rychle šířila. Možná že i z toho důvodu si zloděj svůj čin v průběhu 

noci rozmyslel a nepoškozené klávesy uložené v obalu položil vedle vchodu do kulturního 

domu, kde je ráno našel Tomáš Nováček. Hudební nástroj se tak ještě týž den dostal 

v pořádku zpět k majitelům. 

 

• Na sobotu 28. prosince svolala starostka obce Jana Vostalová k nepracovnímu setkání 

obecní zastupitelstvo a další činovníky, kteří pomáhají tvořit chod obce. Neformální setkání 

u malého občerstvení využili zúčastnění k besedě o tom, co se tento rok povedlo, či 

nepovedlo, a i o tom co je třeba udělat v příštím roce. 



 

 

• V úterý 31. prosince se již po sedmé sešli ve Věstoňovicích na návsi účastníci 

Silvestrovského pochodu k Velkému Javoru. Při slunečném počasí, teplotě +3 °C a čerstvém 

severním větru, se o půl desáté vydalo na trasu víc jak 50 účastníků, včetně malých dětí. U 

Javora bylo hromadné focení a kousek dál u lesní chatky Hubertus příležitost k opečení 

buřtů a pobesedování. Cestou zpět už byla obloha zatažená a čerstvý severák pěkně lezl pod 

kabát. Při návratu do místa startu, na Věstoňovskou náves, visela už na nástěnce společná 

fotografie účastníků letošního pochodu. Bluetooth, internet a barevná tiskárna s rychlou 

obsluhou vykonaly své. 

 

• V odpoledních a večerních hodinách posledního dne roku uspořádali hasiči v kulturním 

domě „Silvestrovské veselí“ Rozloučení s rokem 2019 začalo odpoledne programem pro 

děti a protáhlo se do nočních hodin. 

 

Co se pod datum neschovalo. 

 

Na obecním úřadě přestala postupně fungovat akumulační kamna, a tak se správa obce, úřední 

hodiny i jednání zastupitelstva museli přesunout do jediné místnosti, kde ještě kamna fungují. Do 

obecní knihovny. 

V jarních měsících byly spuštěny nové internetové stránky obce, o jejichž tvorbu i rozběh se 

postaral Jan Vostal 

V požárním sportu letos SDH Benetice po dlouhých létech nereprezentovalo družstvo mužů. Tým 

se nepodařilo dát dohromady. Do Žďárské ligy, Extra ligy i okrskových a pohárových soutěží 

nastoupilo za Benetice družstvo žen ve složení; Viktorie Vidláková (Hvězdoňovice), Petra 

Cejpková (Budíkovice) Markéta Pokorná (Budíkovice) Nikola Venhodová (Kožichovice) Adéla 

Doležalová (Pocoucov) Kristýna Cejpková (Budíkovice) a Erika Antošková (Budíkovice) 

S nápadem přišel Petr Krejčí, který se stal jejich i trenérem. Ani jedna z děvčat není z Benetic. 

Reprezentaci v požárním sportu však zvládli skvěle. Například v soutěži Žďárské ligy vybojovali 

krásné 3. místo. 

Zastupitelstvo obce nechalo vybudovat další kontejnerové hnízdo na odpady „Na Praze“ Prozatím 

jsou tam umístěny pouze kontejnery na plast a papír. 

Obec odkoupila pozemky před školou, které do té doby byly ve vlastnictví soukromých majitelů. 

Pro možnost získat dotaci na opravu budovy obecního úřadu, bylo zadáno vypracování projektové 

dokumentace. Dokumentace od původního vlastníka, JZD Svatoslav se nedochovala. 

Pro potřeby obce zajistili V. Herbrich, M. Valík a Z. Krejčí ml. pořez několika kubíků kulatiny na 

fošny a prkna. Řezivo je uložené pod přístřeškem za kontejnery na farské zahradě. 

Na sále kulturního domu byla vyměněna svítidla. Dřívější skromné světlo žárovek nahradilo bílé 

světlo z úsporných i výkonnějších ledkových svítidel. 

V několika posledních létech byla nově přidělena čísla popisná; 55 – Krejčí Zdeněk, 56 – Lucie a 

Bohumír Vostalovi, Monika a Jaroslav Pártlovi, 58 – Renata a Marek Houzarovi.  

Díky kůrovcové kalamitě došlo k obrovskému nárůstu holin po těžbě. Ke konci roku má jenom 

obec Benetice téměř 27 ha holin, což je téměř polovina plochy obecních lesů. Vytěženo je 98 % 

smrkových porostů. Kvůli obrovské nadprodukci dřeva na trhu razantně poklesly ceny. 

Hospodaření v r. 2019; těžba nahodilá – 4 139 m3, přírůstek holin – 17,56 ha, příjem z prodeje 

dřeva 1 108 503,- Kč, výdaje za práci 229 032,- Kč, čistý zisk – 879 471,- Kč. Pro léta 2020–2029 

si musí nechat obec zpracovat nový Lesní hospodářský plán, který nastaví hlavně obnovování holin, 

včetně sortimentu lesních dřevin. Podle lesního hospodáře Vítězslava Herbricha by se mohla třetina, 

až polovina holin obnovit přirozeným zmlazením. V umělé obnově počítá lesní hospodář převážně 

s bukem ale na vhodných stanovištích také se smrkem. 

V okolních lesích dále pokračuje těžba kůrovcového dřeva. Intenzita těžby v závěru roku poklesla. 

Přes obec už nejezdí tolik nákladních aut převážejících vytěžené dřevo. V našem okolí není už 



 

téměř co těžit. Na místech dřívějších lesů zůstaly holiny se zbytky na stojato uschlých smrkových 

porostů. Vlivem přetlaku na trhu, čeká dřevo často na skládkách k odvozu týdny i měsíce. Objevují 

se oplocenky, jsou vysazovány nové stromky – v rámci možností. I když bude počasí přát a bude 

dostatek vláhy, obnova lesa potrvá desítky roků. 

 

V roce 2019 se zastupitelstvo obce sešlo k jednání 10krát. 

Do školy docházelo ve školním roce 2018-2019 21 žáků a do školního roku 2019-2020 nastoupilo 

žáků 18. 

 

Významné výročí oslavili 

 

Věra Vlachová Benetice 51   60 roků 

Jiřina Rozkydálková Benetice 28   65 roků 

Josef Cejpek  Benetice 36   65 roků 

Jana Nováčková Benetice 34   65 roků 

Marie Doležalová Benetice 37   65 roků 

Anna Večeřová Benetice 41   70 roků 

Božena Novotná Věstoňovice 1  70 roků 

Libuše Petzová Benetice 42   75 roků 

Karel Voda   Věstoňovice 3  75 roků 

Jan Bukovský  Benetice 9   75 roků 

Marie Cejpková Benetice 36   90 roků 

 

 

Noví občánci  

 

Nováček Hubert  23.5.2019  Benetice 34 

Houzarová Klaudie  10.6.2019  Benetice 43 

Houzarová Karolína  3.9.2019  Benetice 58 

Novotná Laura  5.10.2019  Věstoňovice 7 

 

 

Opustila nás 

 

Vaňková Božena  10.6.2019  Benetice 11 ve věku nedožitých 70 let 

 

 

Počet obyvatel ke konci roku je 191. Z toho v Beneticích žije 137 obyvatel a ve Věstoňovicích 54. 

Nejstarší občankou je paní Marie Mikulášová z Věstoňovice, která oslavila 94 roků. 

 

        zapsal kronikář Jiří Vlach 
 


