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1)KULTURNÍ A JINÉ SPOLEČENSKÉ AKCE V OBCI:
Tříkrálová sbírka- v neděli 8. ledna proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Občané
Náramče věnovali na dobročinné účely 10.133,-Kč. Budišovská farnost vybrala celkem 70.345,-Kč.
Myslivecký ples se uskutečnil v sobotu 14. ledna od 20 hodin v kulturním domě v Nárameči. K tanci
a poslechu hrála třebíčská skupina PROMĚNY. Byla velmi bohatá tombola. Ples se vydařil.
Veselá cirkusová show – v neděli 29. ledna v 15 hodin se uskutečnila v kulturním domě Veselá
cirkusová show, kterou provázel moderátor Fugas a jeho pomocník Harry. K vidění byly kouzelníci,
klauni, artisté, akrobaté, žongléři, balancování se sklem, show na motorce, zpěvák a další…Show se
líbila hlavně dětem, které odcházely s úsměvem na tváři.
Masopustní průvod obcí se uskutečnil v sobotu 18. 02. Zúčastnilo se ho 44 masek. Opět se začalo
na samotách, masky prošly celou ves a s dobrou náladou skončily u jitrnic a jelit v místním
pohostinství. Vybraná částka byla věnována na dětský karneval.
Hasičský ples se uskutečnil v sobotu 25. února od 20 hodin v kulturním domě v Nárameči. K tanci a
poslechu hrála skupina RÉMUS. Ples zahájili žáci 9.tř. z Budišova s předtančením.
Kuchařská show „ČESKO NA TALÍŘI“ V úterý 6. března natáčela TV Prima v naší obci pořad o
vaření. Pořad moderovala Daniela Šinkorová a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Hostem byla rodačka Česká
miss 2010, modelka a zpěvačka Jitka Válková. Na návsi byla postavena pojízdná kuchyně, kde vařila
Jitka s p. Sapíkem české tradiční jídlo, které pak ochutnali občané. Proběhla zde také soutěž o výhry.
Setkání důchodců- pořádané zastupiteli obce se konalo v neděli 11. března
Dětský karneval se konal v neděli 25. března a nesl se v duchu " Večerníček" - výzdoba
namalovanými postavičkami z večerníčků a tancem provázel děti moderátor rádia Vysočina Milan
Řezníček. Děti také měly malou i velkou slosovací tombolu. Úspěch celého karnevalu byl vidět na
spokojených dětských tvářích.
1. ročník náramečského sletu čarodějnic a čarodějů, se konal 30. dubna, sraz byl v 16 hod. na před
hasičskou zbrojinicí. Poté následoval průlet obcí, při kterém bylo nutno dodržovat předpisy platné
pro přepravu na vnitrostátních linkách. Let byl zakončen u kabin opékáním buřtů a vyhlášením NEJ
čarodějnice a čaroděje v dospělé i dětské kategorii. Vatra u kabin se zapalovala v 18 hodin. Slet byl
zakončen v pozdních hodinách.
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1. zábava v Doubí se konala 19. května, hrála skupina VJETEF
2. zábava v Doubí se konala 26. května, hrála skupina REFLEXY
3. zábava v Doubí se konala 2. června, hrála skupina EXTÁZE
4. zábava v Doubí se konala 9. června, hrála skupina FESTIVAL – METAL
5. zábava v Doubí se konala 15. června, hrála skupina SOCIÁL BAND +BUSH
6. zábava v Doubí se konala 23. června, hrála skupina D.N.A.
7. zábava v Doubí se konala 30. června, hrála skupina BAGR
Pohádkový les aneb „Putování s pohádkovými postavami“ pořádaný SDH a MŠ , začal v sobotu
30. 6. v 15 hod. u kabin. Na začátku cesty každé dítě obdrželo listinu, na kterou pohádkové postavy
zaznamenávali splnění úkolu, které děti během cesty vykonali. Trasa pohádkového lesa vedla směrem
k Doubí a zakončena byla opět u kabin, kde na děti čekalo občerstvení a v pozdějších hodinách oheň,
kde si mohly opéct buřty.
8. zábava v Doubí se konala 7. července, hrála skupina EXTÁZE
9. zábava v Doubí se konala 14. července, hrála skupina MORČATA NA ÚTĚKU
10. zábava v Doubí se konala 20. července, hrála skupina BAGR
11. zábava v Doubí se konala 28. července, hrála skupina REFLEXY
12. zábava v Doubí se konala 4. srpna, hrála skupina D.N.A.
13. zábava v Doubí se konala 11. srpna, hrála skupina BAGR
12.8. Pouť
14. zábava v Doubí se konala 18. srpna, hrála skupina STREET 61
15. zábava v Doubí se konala 25. srpna, hrála skupina EXTÁZE
16. zábava v Doubí se konala 31. srpna, hrála skupina SOCIÁL BAND+BUSH
17. zábava v Doubí se konala 8. září, hrála skupina BAGR
18. zábava v Doubí se konala 15. září, hrála skupina VJETEF
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstva Kraje Vysočina konané 12. a 13. října
2012 I.kolo a II. kolo 19. a 20. října 2012. Do1/3 Senátu Parlamentu ČR kandidovalo 5 stran.
Kandidát za ČSSD Mgr. František Bublan, kandidát za KSČM Josef Zahradníček, kandidát za KDUČSL Josef Herbrych, kandidát za ODS Vítězslav Jonáš a kandidát za STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Ing. Vlastimil Bařinka.
Do Zastupitelstva Kraje Vysočina kandidovalo 18 stran: Pravý blok, Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI, Strana soukromníků České republiky, Moravané, Národní socialisté – levice 21.
Století, TOP 09, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové pro
VYSOČINU, Komunistická strana Čech a Moravy, Strana zelených, Česká strana sociálně
demokratická, Pro Vysočinu, Česká strana národně sociální, Občanská demokratická strana,
Starostové pro občany, Strana svobodných občanů, Dělnická strana sociální spravedlnosti,
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, Česká pirátská strana.
V Náramči byla volební účast: Senát 36,7,% , Kraj 37,4%
Počet hlasů do Zastupitelstva Kraje Vysočina: ČSSD
33 hlasů
Pro Vysočinu 21 hlasů
KSČM
19 hlasů
KDU-ČSL
11 hlasů
TOP 09
5 hlasů
Ostatní strany a politická hnutí: počet obdržených hlasů menší než tři.
Počet hlasů do 1/3 Senátu Parlamentu ČR I. kolo: Josef Zahradníček
31 hlasů
Mgr. František Bublan 23 hlasů
Josef Herbrych
21 hlasů
Ing. Vlastimil Bařinka 9 hlasů
Vítězslav Jonáš
6 hlasů
Počet hlasů do 1/3 Senátu Parlamentu ČR II. kolo: Josef Zahradníček
23 hlasů
Mgr. František Bublan 36 hlasů
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Živý Betlém u kapličky se konal ve čtvrtek 20. prosince – vystoupení dětí z Náramče
Výroční hasičská schůze - sobota 29. prosince. v místním pohostinství.
Výroční členská schůze TJ Nárameč - pátek 28. prosince. v místním pohostinství.

2) POHYB V EVIDENCI OBYVATEL
Na začátku roku 2012 měla naše obec 358 obyvatel, na konci roku je 358 obyvatel.
Narodili se: 12. 6. Marie Hospůdková (č.17)
16. 9. Jaroslav Hájek (č.68)
5. 12. Miroslav Čech (č. 115)
Zemřeli:

13. 1.
28. 1
4. 2.
1. 3.
13. 3
2. 4.
7. 4.
28. 4.
17. 6.
7. 7.

p. Jiří Suchánek (č. 80)
p. Marta Průšová (č. 3)
p. Věra Procházková, Ing. (č. 10)
p. Miroslava Pospíšilová (č. 87)
p. František Šoukal (č. 100)
p. Josef Šmíd (č. 26)
p. Marie Průšová (č. 60)
p. Vladimír Štoksa (č. 97)
p. František Suchánek (č. 21)
p. Jan Hospůdka (č. 117)

Do obce se přistěhovali: 20. 6. Zdeněk Průša (č. 60)
20. 6. Lucie Sedláčková (č. 60)
27. 6. Marta Hájková (č. 68)
27. 6. Monika Hájková (č. 68)
27. 6. Lenka Suchá (č. 68)
27. 6. Lukáš Suchý (č. 68)
27. 6. Petr Suchý (č. 68)
5. 9. Veronika Procházková (č.83)
22. 10. Daniela Vrbová (č. 42)
22. 10. Nela Vrbová (č. 42)
24. 10. Silvie Roubínková (č. 79)
5. 12.Vojtěška Svobodová (č. 111)
Odstěhovali se: 7. 6. Milan Chmelíček ( č. 114)
20. 6. František Zedníček (č. 119)
3. 7. Jana Andelová ( č. 60)
3. 7. Jaroslav Průša ( č. 60)
3. 7. Eliška Průšová ( č. 60)
Sňatky: 28. 4. František Zedníček (Nárameč) + Iveta Vrzalová ( Budišov)
21. 7. Milan Procházka (Nárameč) + Veronika Mrňová (Kojatín)
28. 7. Tomáš Jan (Nárameč) + Kateřina Hedbávná (Nárameč)
4. 8. Ivana Dobrovolná (Nárameč) + Miroslav Čech
25. 8. Zbyněk Neuwirth (Nárameč) + Jana Klímová ( Budišov)
29. 9. Jaroslav Jelínek (Nárameč) + Lenka Mejzlíková( Horní Heřmanice)
12. 12. Petr Hloušek (Nárameč) + Jaroslava Malcová
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3) VÝROČÍ NAROZENÍ
Šoukal Vojtěch
Karafiát Oldřich
Vrba Jiří
Komínek Alois
Teplý Josef
Válková Jana
Únor:
Vostálová Růžena
Vlček František
Chalupová Marie
Hospůdková Anežka
Foretník Pavel
Dobrovolný Jiří
Raus Zdeněk
Jelínek Jaroslav
Březen: Vávrová Jiřina
Suchánková Anna
Duben:
Kudrnová Marie
Chmelíček Jaroslav
Jan Jiří
Robotka Jan
Suchánek Bohumil
Květen: Mezlíková Aloisie
Šoukalová Zdenka
Štoksová Anděla
Štoksa Jan
Foretníková Jiřina
Burianová Ludmila
Rausová Jana
Řezáčová Růžena
Červen:
Ujčík Jaroslav
Odehnal Jiří
Homolková Marie
Červenec: Doležalová Eva
Štoksa Lubomír
Srpen:
Září:
Mezlíková Anežka
Říjen:
Janová Marie
Oravec Emil
Nevrklová Jaroslava
Průša Jaroslav
Hlávka Martin
Listopad: Čechová Jaroslava
Zahrádka Bohuslav
Lopatář Jaroslav
Prosinec: Rybníček Antonín
Nováčková Ludmila
Matějková Marie
Leden:

85
83
82
81
70
50
85
84
80
75
65
60
60
50
82
65
87
85
82
80
65
86
84
80
80
60
60
60
50
84
75
65
70
50
90
81
60
60
60
50
82
81
65
83
75
65
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4)VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Obecní úřad dostal v tomto roce dotace z Programu rozvoje venkova ČR na výměnu oken
Obecního úřadu v Náramči a dotaci z MMR na výměnu oken v budově MŠ.
Oprava božích muk – oprava dokončena 21. 7. 2012
Na křižovatce silnic z Náramče do Budišova a Valdíkova stojí v těsné blízkosti silnice
boží muka. A právě svojí blízkostí u silnice velice trpí, jak otřesy od projíždějících
vozidel, tak odlétajícími nečistotami a vodou. Proto jsou nutné častější opravy. Boží
muka jsou v péči rodiny Burianových z Náramče. Již po generace rodina provádí údržbu
a i výzdobu. Ta spočívá v každoročním zapravení drobného poškození, obílení fasády,
vyzdobení věnečkem u příležitosti památky zesnulých. Po zimě r. 2011/2012 došlo na
několika místech božích muk k odpadnutí větších kusů omítky, což vedlo Burianovy
k rozhodnutí provést kompletní opravu fasády. Byla odstraněna veškerá omítka, některé
vydrolené cihly byly dozděny a následně byla nahozena nová omítka, po jejím vyschnutí
byla boží muka obílena vápnem a do výklenku byl osazen nový obrázek.
5)INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU NÁRAMEČ
●
●
●
●

20. 1. zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti do garantovaného programu POVV na výměnu
oken Obecního úřadu v Náramči.
30. 3. zastupitelstvo obce schválilo vytvoření nové optické sítě v obci.
25. 5. zastupitelstvo obce vzalo na vědomí přiznání dotace z POVV pro rok 2012.
22. 6. zastupitelstvo obce schválilo realizaci projektu „ Regionální síť mikroregionu Horácko“

6)SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Členská základna evidovala v tomto roce 107 členů.
-V měsíci lednu proběhly volby do okrskového výboru - naši hasiči mají 5 členů z 11 celkových.
Složení výboru:
starosta okrsku: Jan Pavlíček (Valdíkov)
náměstek starosty: Pavel Nováček (Nárameč)
velitel okrsku: František Suchánek (Nárameč)
jednatel: Pavel Suchánek (Nárameč)
strojník: Jaroslav Hájek (Nárameč)
referent mládeže: Miloslav Hájek (Valdíkov)
referentka žen: Lenka Šmídová (Nárameč)
člen výboru: Luboš Novotný (Kamenná)
člen výboru: Jiří Žák (Rohy)
kontrolní a revizní rada: předseda- Ladislav Kolda (Studnice)
člen KRR: Josef Mašek (Hodov)
V členské základně je evidováno 108 členů, 81 mužů a chlapců, 27 žen a dívek. Z toho je 16 členů
ve věku 6 – 14 let, 10 členů ve věku 15-17 let, 11 členů ve věku 18 – 25 let a 71 členů nad 26 let.
Převodem členky z Trnavy jsme získali Lucii Hospůdkovou, zemřel jeden člen, a to František
Suchánek.
12.2. proběhly preventivní prohlídky komínů. Preventivní prohlídky komínů proběhly během
nedělního dopoledne. Při této příležitosti byly roznášeny také pozvánky na blížící se hasičský ples,
s možností zakoupení vstupenek v předprodeji.
18.2. K jedné tradici, která se v naší vesnici dodržuje každý rok, neodmyslitelně patří masopustní
průvod obcí. I letos tomu nebylo jinak. Sešlo se asi 50 masek včetně muzikantů. Nejdříve navštívili
samoty, kam byly některé masky dopraveny autem a ostatní se sešly u místního fotbalového hřiště.
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kde po 11 hodině dopolední začal samotný průvod obcí. Zde byla také skupinka vyfocena fotografy
do Horáckých novin. Pestrost masek byla veliká, byli zde například pan Lorenc na vozíku, oběšenec,
kuchař, bílá paní, kat, fotbalisté, dýně, kohoutek se slepičkou, medvěd a další nápadité masky. Před
každým domem byla zahrána písnička, masky tančily. Odměnou jim bylo v mnoha případech
občerstvením např. formou chlebíčků a koblih. Letos byla tři místa v obci, kde bylo pro masky
přichystáno posezení. První u Šmídů, druhé u Dobrovolných a třetí u Dobrovolných č. p. 115. Těmto
rodinám patří velký dík za ochotu a starostlivost. Průvod byl ukončen v 17.15 hod., kdy se masky
přesunuly do pohostinství, tam veselí pokračovalo do večerních hodin. O hudbu se letos postarali na
harmoniku Jindřich Raus, saxofon Stanislav Čech st. a Petr Švaříček a buben Jiří Šoukal. Občané
mohli do kasičky přispět částkou, jež byla použita na dětský karneval. Letošní výtěžek činil 8.562,Kč.
25.2. proběhl hasičský ples. Ples byl zahájen ve 20.30 hod. předtančením žáků ZŠ Budišov. Letošní
novinkou byla hudební skupina Rémus, která přítomné návštěvníky, jichž bylo 137 platících, bavila
do časných ranních hodin. Velká tombola měla 15 cen, kde hlavní byla soda stream, malá potom měla
131 pestrých cen. Návštěvníci si mohli pochutnat na hovězím gulášku. Výtěžek činil 27.000,- Kč.
25.3. proběhl dětský karneval. Téma karnevalu se neslo v duchu „Večerníček“. Odpolednem výtečně
provázel moderátor Hitrádia Vysočina Roman Řezníček, což byla oproti minulým rokům bezesporu
pozitivní změna, o čemž svědčila také velká návštěvnost a spokojenost. Pro děti byly přichystány
různé soutěže se sladkými odměnami. O hudbu se postarala kapela DEMENATO.
2. 5. v odpoledních hodinách byl dobrovolníky sbírán po vsi železný šrot. Shromážděno bylo celkem
3 250 kg, cena 15. 275,- Kč.
5. 5. na sobotní odpoledne uspořádali místní hasiči výlet do Třebíče k profesionálním hasičům při
příležitosti „Dne otevřených dveří“. Autobus byl naplněn malými i velkými zájemci až do posledního
volného místečka. Návštěvníků se ujalo hned několik profesionálních hasičů, kteří se s maximálním
nasazením a ochotou ujali své funkce a ukázali prostor základny a veškerou hasičskou techniku,
včetně výzbroje, výstroje. Na závěr děti i dospělé svezli v hasičském autě, což byla úžasná tečka
nakonec. Všichni byli nadmíru spokojeni.
6. 5. se uskutečnil Den otevřených dveří v místní hasičské zbrojnici. Při této příležitosti se celý
hasičský sbor fotil.
6. 5. proběhlo v Moravských Budějovicích 1. kolo Třebíčské ligy v požárním sportu. Naši hasiči
obsadili 17. místo, čas 21,99s.
13.5. proběhlo ve Výčapech 2. kolo TL v požárním sportu. Naši hasiči obsadili 12. místo, čas 20,79s.
20.5. proběhla okrsková soutěž v Hodově. Slunečné, ale větrné nedělní odpoledne trávili místní hasiči
na Okrskové soutěži v Hodově. Zúčastnila se celkem 4 družstva. Starší žáci obsadili 4. místo a odnesli
si tak čokoládové medaile, ženy v novém složení 3. místo a muži do 35 let 2. místo. Ti na závěr ještě
soutěžili o živé sele a s přehledem vyhráli. Nesmíme také opomenout naši chloubu, a to děti
z Mateřské školy v Náramči a jejich ukázku požárního útoku. Vedli si výtečně a za svůj výkon obdržel
každý zlatou medaili.
20.5. proběhlo v Trnavě 3. kolo TL v požárním sportu. Naši hasiči obsadili 15. místo, čas 19,53s.
10.6. proběhlo v Bransouzích 4. kolo TL v požárním sportu. Naši hasiči obsadili 17. místo, čas 21,71s.
23.6. proběhlo v Kněžicích 5 kolo TL v požárním sportu. Naši hasiči obsadili 13. místo, čas 21,05s.
30.6. proběhl dětský den. Pro děti byla přichystána pohádková cesta. Zahájena byla v 15 hod. od
fotbalového hřiště a vedla přes několik stanovišť směrem do Doubí, s možností převozu loďkou přes
rybník Podstránský až k „vodopádu“ a dále potom k „filtračce“ a cestou pod lesem na dětské hřiště
za prodejnou JMB. Na stanovištích byly pro děti přichystány soutěže se sladkou odměnou. Po
absolvování pohádkové cesty bylo přichystáno na fotbalovém hřišti občerstvení. I přes veliké horko,
které bylo chvílemi neúnosné se tato akce vydařila a spokojenost byla vidět na tvářích dětí i
dospělých.
1.7. proběhlo v Myslibořicích 6. kolo TL v požárním sportu. Naši hasiči obsadili 5. místo, čas 18,41s.
-75.7. proběhl výlet do ZOO Lešná. V tento den SDH Nárameč uspořádalo celodenní výlet pro děti a
rodiče do ZOO Lešná. Zájem byl veliký, a tak se naplnil jak velký, tak i menší autobus. Zájezd byl
pozitivně hodnocen.
5.7. proběhlo v Chlumu 7. kolo TL v požárním sportu. Naši hasiči obsadili 6. místo, čas 18,56s.
22.7. proběhlo ve Svatoslavy 8 kolo TL v požárním sportu. Naši hasiči obsadili 6. místo, čas 18,61s.

5.8. proběhlo v Litovanech 9.k TL v požárním sportu. Naši hasiči obsadili 6. místo, čas 19,88s.
11.8. proběhlo v Hrotovicích 10. kolo TL v požárním sportu. Naši hasiči obsadili 18. místo, čas
Nedokončeno
12.8. proběhlo v Radotíně 11. kolo TL v požárním sportu. Naši hasiči obsadili 20. místo, čas 21,73s.
2.9. proběhlo závěrečné kolo v Sokolí. Naši hasiči obsadili 5.místo, čas 18.32s. Byly vyhlášeny
celkové výsledky požární ligy 2012, naši hasiči obsadili 9. místo se ziskem 32 bodů.
Žďárská liga přinesla místo 10.
Dále zde je účast na devíti pohárových soutěžích, kde se hasiči umísťovali kolem 5. místa.
V Petrovicích dokonce padl rekord 17,98 s. Zde stojí i za zmínku, že Jiří Věžník, Petr Pavlík a
František Zedníček se zúčastnili soutěže TFA-Nejtvrdší hasič přežije neboli silový víceboj.
Hlavním sponzorem sportovního družstva mužů je pan Protivínský z Číměře. Díky jemu byly
pořízeny: 2x proudnice Excellent, 5x hadice B70, 4x hadice C42, 4x savice, sada na běh 100 m
s překážkami, půlspojky na rozdělovač.
Za peníze od OÚ Nárameč se koupila celá sada zásahových hadic, proudnice.
Pro družstvo mladých hasičů byly zakoupeny 2x hadice C 5L.
Pořádáno bylo také společně s Tělovýchovnou jednotou Nárameč celkem pět tanečních zábav
v areálu Doubí.
25.9. V odpoledních hodinách zasahovali místní hasiči při požáru trávního porostu v lese u filtrační
stanice. Jednalo se o vznícení trávy po neopatrném rozdělávání ohně.. Vyhlášení poplachu 17.18 hod.,
konec zásahu v 18.25 hod.
30.10. proběhlo námětové cvičení v Kamenné, kde se zasahovalo při požáru průmyslových,
zemědělských objektů, skladů.
29.12. proběhla výroční schůze. Schůze se konala od 17.00 hod. v místním pohostinství, došlo
k celoročnímu zhodnocení činnosti sboru a poděkování všem, jež se podíleli na dění v SDH.
7)FOTBALOVÝ CLUB BUDIŠOV-NÁRAMEČ
Dohrávka soutěže podzim 2011/ jaro 2012
15.kolo 25.3. FC B-N „B“ – Lipník
2:3
16.kolo 31.3. Rudíkov – Trnava - FC B-N „B“
0:3
17.kolo 7.4. FC B-N „B“ – Rapotice „B“
1:3
18.kolo 15.4. Koněšín - FC B-N „B“
3:1
19.kolo 21.4. FC B-N „B“ – Okříšky „B“
1:5
20.kolo 29.4 Rouchovany - FC B-N „B“
3:1
21.kol 5.5. Jaroměřice „B“ - FC B-N „B“
3:1
22.kolo 12.5. FC B-N „B“ – Radkovice
3:1
23.kolo 19.5. Třebenice - FC B-N „B“
24.kolo 26.5. FC B-N „B“ – Ocmanice
4:1
25.kolo 3.6. Horní Újezd - FC B-N „B“
26.kolo 9.6. FC B-N „B“ – Smrk
3:0
14.kolo 17.6. Myslibořice - FC B-N „B“
2:1
Sezóna podzim 2012
1.kolo 11.8. Valeč - FC B-N „B“
-:2.kolo 18.8. FC B-N „B“ – Kouty „B“
1:1
3.kolo 25.8. Třebenice - FC B-N „B“
3:1
4.kolo 2.9. FC B-N „B“ - Rouchovany
1:3
5.kolo 9.9. Přibyslavice „B“ - FC B-N „B“
8:2
6.kolo 16.9. FC B-N „B“ - Lipník
2:0
7.kolo 22.9. Rapotice „B“ - FC B-N „B“
7:2
8.kolo 29.9. FC B-N „B“ - Myslibořice
-89.kolo 7.10. Ocmanice - FC B-N „B“
10.kolo 14.10. Kralice - FC B-N „B“
11.kolo 20.10. FC B-N „B“ - Hartvíkovice
12.kolo 28.10. Radkovice - FC B-N „B“
13.kolo 3.11. FC B-N „B“ - Koněšín

8) SPORTOVNÍ DĚNÍ V OBCI
8. 9. 2012 se na víceúčelovém hřišti konal NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
jeho účastníci a výherci byli:
1. místo - Mezlík Zdeněk, Mezlík Miroslav, Pospíšil Libor
2. místo - Raus Jindřich, Komínek Libor, Suchánek František
3. místo - Čech Stanislav st., Franc Petr, Doležal Jan
4. místo - Trojan Marian, Valach Jiří st., Beneš Pavel
5. místo - Kolomazník Petr, Šmíd Rostislav, Doležal Vlastimil (Valach Jiří ml.)
V. ročník „Vánočního turnaje ve stolním tenise“ se konal v neděli 16. prosince v kulturním domě.
Kategorie jednotlivci: 1. místo - Stanislav Čech st.
2. místo - Jan Doležal
3. místo - Patrik Doležal
Kategorie čtyřhra:
1. místo - Marian Trojan – Jan Doležal
2. místo - František Suchánek – Jindřich Raus
3. místo - Stanislav Čech st. – Petr Franc
Kategorie žáci:
1. místo - David Vlček
2. místo - Veronika Rausová
3. místo - Lukáš Suchý
Vánoční turnaj o putovní pohár v karetní hře SEDMA se konal v sobotu 22. prosince v místním
pohostinství. 1. místo - Otto Sedlák a Jan Válek
2. místo - Zdeněk Benáček a Pavel Doležal
3. místo - Kamil Chalupa a Jan Řezáč
4. místo - Lukáš Sýkora a Jiří Věžník
5. místo - Libor Pospíšil a Pavel Dobrovolný
6. místo - Martin Karafiát a Petr Pavlík
7. místo - Petr Kolomazník a Jiří Kostelník
8. místo - Zdeněk Nováček a Jan Zedníček
9. místo - Martin Burian a Rostislav Šmíd
9) POČASÍ
Teplotní statistiky
Průměrná roční teplota: 10.72°C tj 0.28°C teplotně nad průměrem.
Počet arktických dní (dní ,kdy maximální teplota nevystoupila nad -10 °C) - celkem 0 dní.
Počet ledových dní (dní, kdy maximální teplota nevystoupila nad bod mrazu) - celkem 32 dní.
Počet mrazových dní (dní ,kdy minimální teplota poklesla pod bod mrazu) - celkem 106 dní.
Počet jarních dní (dní, kdy maximální teplota vystoupila nad 20 °C) - celkem 168 dní.
Počet letních dní (dní, kdy maximální teplota vystoupila nad 25 °C) - celkem 112 dní.
Počet tropických dní (dní, kdy maximální teplota vystoupila nad 30 °C) - celkem 59 dní.
Počet tropických nocí (nocí, kdy minimální teplota nepoklesla pod 20 °C) - celkem 2 dny.
Teplotní zajímavosti
18.3.2012 - první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 20 °C.
27.4.2012 - první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 25 °C.
28.4.2012 - první den v roce, kdy teplota vystoupila nad 30 °C.
14.2.2012 - poslední den zimy 2012 s celodenním mrazem.
18.5.2012 - poslední den zimy 2012, kdy teplota poklesla pod bod mrazu.
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Měsíční statistiky
Měsíc
Leden

Minimum Maximum
-13.6 °C

8.6 °C

Průměr
0.5 °C

Únor

-18.1 °C

12.7 °C

-4.2 °C

Březen

-8.5 °C

22.1 °C

7.1 °C

Duben

-2.7 °C

32.1 °C

11.6 °C

Květen

-2.0 °C

34.8 °C

17.7 °C

Červen

5.4 °C

37.7 °C

20.6 °C

Červenec

9.6 °C

38.4 °C

22.1 °C

Srpen

9.0 °C

39.8 °C

21.9 °C

Září

1.9 °C

32.7 °C

16.6 °C

Říjen

-5.1 °C

28.1 °C

9.8 °C

Listopad

-2.5 °C

14.3 °C

6.6 °C

Prosinec

-13.7 °C

5.3 °C

-2.2 °C

Nejchladnější dny

Nejteplejší dny

3.2.2012 -13.97 °C 1.7.2012 30.14 °C
2.2.2012 -13.19 °C 30.6.2012 28.55 °C
6.2.2012 -12.96 °C 5.7.2012 28.04 °C
4.2.2012 -12.85 °C 6.8.2012 27.79 °C
5.2.2012 -11.76 °C 3.7.2012 27.76 °C

10)CELOSPOLEČENSKÉ ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA I ZE SVĚTA
Výběr významných událostí roku 2012 v České republice
LEDEN
1. - Prezident Václav Klaus v novoročním projevu upozornil na špatnou atmosféru v zemi a varoval
před nerealistickými očekáváními v ekonomice. Zároveň ale občany povzbudil tím, že ČR je v základních ohledech stabilní a je na tom lépe než některé jiné evropské země.
- Tři Češi, kteří byli zadržováni v Zambii kvůli údajné špionáži, se po dvou a půl měsících vrátili
domů.
5. - Návrh reformy vysokých škol odmítlo 20 z 26 akademických senátů univerzit. Předsedové senátů
vyzvali k peticím a stávkám.
- Pražský městský soud vyměřil v kauze "vlčích dětí" za týrání muži osmiletý trest a ženě tříletou
podmínku. V říjnu vrchní soud otci trest zkrátil na polovinu, matce zpřísnil na dvouletý nepodmíněný
trest.
6. - Pražský arcibiskup Dominik Duka se stal kardinálem. Jmenovací dekret a odznaky hodnosti převzal 18. února ve Vatikánu.
- Manžel bývalé ukrajinské premiérky Oleksandr Tymošenko obdržel v ČR azyl.
-1010. - Za krádež 500 milionů korun z bezpečnostní agentury G4S v Praze uložil soud někdejšímu zaměstnanci Františku Procházkovi devítiletý trest vězení (souzen jako uprchlý). Stejný trest dostal
komplic Milan Čermák. Rozsudek potvrdil v dubnu pražský vrchní soud.

11. - Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) dosáhl s odborníky či politiky dohody o
bezzásahové zóně parku Šumava.
17. - Kauza úniku informací při nákupu transportérů Pandur pro českou armádu byla odložena, nikdo nebude potrestán.
25. - Státní zástupkyně zastavila trestní stíhání přerovského primátora a senátora Jiřího Lajtocha
(ČSSD). Policie jej spolu s dalšími radními viní z trestného činu sjednávání výhody při zadávání
veřejné zakázky či ze zneužití pravomoci úřední osoby. Nejvyšší žalobce ale v listopadu opět zamítl
zastavení trestního stíhání v této kauze.
- Vláda schválila půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu na pomoc eurozóně ve výši 1,5 miliardy
eur, tedy téměř 38 miliard korun.
27. - Soud poslal exposlance Petra Wolfa za zneužití státní dotace 11 milionů korun do vězení na
pět let. Jeho manželce udělil podmíněný dvouletý trest. V říjnu vrchní soud Wolfovi trest zpřísnil na
šest let, jeho ženě uložil tříletý trest s podmíněným odkladem na pět let.
- Soud nepravomocně rozhodl o podmíněném propuštění strůjce miliardového podvodu v kauze HSystem Petra Smetky z vězení. Po stížnosti státního zástupce verdikt zrušil odvolací soud. V září
obvodní soud pro Prahu 4 znovu podmíněné propuštění povolil.
30. - Předsedou pražské ODS byl zvolen primátor Bohuslav Svoboda.
31. - Ministr zahraničí a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg se vyjádřil, že postoj ke smlouvě o
fiskální unii, který zaujal premiér Petr Nečas (ODS) na summitu EU, poškozuje ČR. Prezident Václav Klaus naopak souhlasil, že ČR se ke smlouvě nepřipojila.
- Sněmovna přehlasovala Senát a potvrdila sněmovní verzi zákona o veřejných zakázkách. Prezident Václav Klaus ji podepsal 13. února.
ÚNOR
1. - Poslanci schválili zákon o zásluhách zesnulého exprezidenta Václava Havla. Prezident Václav
Klaus jej podepsal 16. března.
- Vláda rozhodla, že ČR se nevzdá nadzvukového letectva ani po roce 2015, kdy končí nynější pronájem švédských stíhaček Jas-39 Gripen.
- Akreditační komise neprodloužila akreditaci plzeňské právnické fakultě, prý zde nenastalo zlepšení.
2. - Ministr práce Jaromír Drábek (TOP 09) odvolal kvůli problémům s vyplácením dávek ředitele
ministerského odboru informatiky René Pitáka a výkonnou ředitelku úřadu práce Alenu Královou.
8. - Senát schválil zavedení přímé volby prezidenta. Prezident Václav Klaus jej podepsal 17. února
(s účinností od 1. října).
- Sněmovna schválila ústavní předlohu o omezení imunity zákonodárců a ústavních soudců. Senátem však v dubnu neprošla, doživotní imunita tak bude zachována.
- Soud rozhodl o podmínečném propuštění Barbory Škrlové, odsouzené na pět let za podíl na týrání
dětí v kauze Kuřim.
13. - Náčelník generálního štábu Vlastimil Picek povolil lety dopravních letadel CASA v plném
rozsahu. Letouny nesměly létat od konce října, kdy měl jeden z nich poruchu.
14. - Prezident Václav Klaus udělil 14 milostí.
16. - Krajský soud v Plzni udělil Miroslavu Szetteyovi za ubodání spolubydlící výjimečný trest doživotního vězení.
17. - Soud vyhověl žalobě pražského vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly. Zrušil rozhodnutí ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS), který ho loni v říjnu odvolal z funkce.
-1120. - Ve funkci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu skončil František Dohnal. Soud mu s konečnou platností udělil podmíněný trest za to, že odmítl vydat sněmovnímu kontrolnímu orgánu
podklady umožňující audit hospodaření NKÚ.

- Protikorupční policie obvinila tři vysoké funkcionáře úřadu Regionální rady soudržnosti Jihozápad, kteří jsou podezřelí z neoprávněného zvýhodňování žadatelů při čerpání dotací.
23. - Soud zprostil obžaloby advokáta Jiřího Teryngela. Podle žalobců se podílel na stomilionovém
daňovém úniku při obchodu s cigaretami, údajně také donutil podnikatele podepsat směnku na 80
milionů korun.
24. - Pražský vrchní státní zástupce Vlastimil Rampula podal trestní oznámení kvůli tomu, že podle
něj do kanceláře jeho náměstka Libora Grygárka vnikli v noci 17. února dva cizí lidé. Policie v
březnu shledala tuto bezpečnostní akci jako legální.
29. - Soud poslal na 15 let do vězení Borise Ingra za to, že loni v srpnu zavraždil svoji manželku,
známou autorku románů pro ženy Simonu Monyovou. Rozsudek potvrdil v červnu Vrchní soud.
- Po dvouleté rekonstrukci se otevřela zrestaurovaná brněnská vila Tugendhat.
BŘEZEN
1. - Protikorupční policie obvinila 17 členů pražské ČSSD. Důvodem byly mimo jiné úplatky kvůli
hlasování na stranických schůzích.
9. - Ministr školství Josef Dobeš (VV) prodloužil Právnické fakultě Západočeské univerzity akreditaci do roku 2016.
- Funkce se ujal ředitel pražského dopravního podniku Vladimír Lich.
12. - Policie obvinila hlavního hygienika ČR a náměstka ministra zdravotnictví Michaela Víta ze
zneužití pravomocí úřední osoby. Vít následně požádal o dlouhodobé neplacené volno.
14. - Klaus vetoval zákon o podporovaných zdrojích energie.
- Pražské restaurace Alcron v hotelu Radisson a La Degustation Boheme Bourgeoise získaly hvězdičku v letošním vydání gastronomického průvodce Michelin.
16. - Policie obvinila dva bývalé pracovníky ministerstva spravedlnosti v souvislosti s přerušením
výkonu trestů, které si odpykávali zloději 74 milionů korun Josef Blažek a Rudolf Tesárek.
20. - Koaliční vláda premiéra Petra Nečase (ODS) přečkala hlasování o vyslovení nedůvěry.
- Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) se
shodli, že Praha má převzít od státu čtyři nemocnice: Homolku, Bulovku, Thomayerovu a podolskou porodnici.
21. - Ministr školství Josef Dobeš (VV) se rozhodl ke konci března rezignovat. Jeho nástupcem byl
2. května jmenován nestraník Petr Fiala.
22. - Za trojnásobnou vraždu v Mukařově u Prahy uložil krajský soud Michaelovi Galezovi (22) výjimečný trest 30 let vězení; v září Vrchní soud v Praze trest ještě zpřísnil na doživotí.
23. - Lobbista a podnikatel Roman Janoušek v Praze havaroval a poté srazil řidičku nabouraného
auta. Z místa nehody se snažil ujet a podle policie byl opilý. Policie mu 25. března předala obvinění.
- Policie se začala zabývat obsahem odposlechů telefonátů mezi Janouškem a bývalým pražským
primátorem Pavlem Bémem (ODS). Z odposlechů vyplývá Janouškův vliv na dění na magistrátu,
uvnitř ODS nebo tehdejší vlády.
25. - V Rumunsku byl zadržen exekutor Jozef Višváder, který je podezřelý ze zpronevěry více než
80 milionů korun. Peníze složila loni v prosinci na jeho účet Geosan Group v rámci exekučního řízení.
26. - Někdejší pražský primátor Pavel Bém požádal o pozastavení členství v ODS. Vyzval ho k
tomu mimo jiné předseda strany Petr Nečas kvůli případu odposlechů Bémových telefonátů s lobbistou Janouškem.
. -1227. - Policejní prezident Petr Lessy přijal rezignaci svého náměstka Vladislava Husáka v souvislosti
s jeho údajnými kontakty s Janouškem

29. - Protikorupční policie odložila prověřování zakázek firmy ČEZ pro plzeňskou Škodu. Policisté
se v této souvislosti zabývali rolí Martina Romana, který stál postupně v čele obou firem.
DUBEN
2. - Policie navrhla obžalovat lékaře Jaroslava Bartáka, který je podezřelý ze sexuálního napadání
asistentek. Jeho případ poslali žalobci k soudu 22. května, projednávání začalo v září.
3. - Soud zprostil bývalého šéfa Finančního analytického útvaru ministerstva financí Jiřího Kudlíka
a jednatele firmy Crassus Petra Müllera obžaloby z účasti na vytunelování CS Fondů z roku 1997.
4. - Uprchlý podnikatel Tomáš Pitr ve vazební věznici v Brně. Do Česka byl převezen ze Švýcarska, kde byl od července 2010 ve vazbě.
6. - Bývalý ministr školství Josef Dobeš (VV) po týdnu odešel z pozice poradce ve svém bývalém
úřadě. Přiměly ho k tomu negativní reakce. Oznámil také, že nezaplatil členský příspěvek a opouští
VV.
11. - Vláda schválila balík úsporných opatření, která mají v letech 2013 a 2014 udržet schodek rozpočtu pod třemi procenty HDP. Jeho přijetím skončila vládní krize vyvolaná hrozbou demise ministrů za VV.
- Protikorupční policie obvinila v souvislosti se spornou zakázkou pro firmu Promopro z doby českého předsednictví EU dvanáct lidí.
13. - Soud udělil šéfovi poslaneckého klubu VV a exministrovi dopravy Vítu Bártovi osmnáctiměsíční podmíněný trest. Uplácel podle něj své stranické kolegy tím, že jim poskytl bezúročné půjčky.
Poslanci Jaroslavu Škárkovi uložil tři roky vězení za to, že Bártu podvedl.
- Bárta pozastavil své členství ve straně a odešel z čela jejího poslaneckého klubu.
17. - Nejmenší vládní strana VV se začala štěpit, vzniklo nové uskupení kolem dosavadní první
místopředsedkyně této strany Karolíny Peake. Ta oznámila, že ukončila členství ve VV. Spolu s ní
následně ve straně skončili i další poslanci.
18. - Poslanecký klub VV vyloučil ze svých řad odsouzeného Víta Bártu a všechny rebelující poslance, kteří podpořili Karolínu Peake.
20. - Ministr dopravy Pavel Dobeš odvolal náměstka Daniela Bartka.
21. - Praha zažila zřejmě největší demonstraci od listopadu 1989, pořádaly ji odbory. Proti vládě
podle nich protestovalo 120.000 až 150.000 lidí, podle policie jich bylo asi 90.000.
- Poslanec Radim Vysloužil ukončil členství ve VV, přidal se k Peake.
22. - Předsedové vládních stran ODS, TOP 09 a VV Petr Nečas, Karel Schwarzenberg a Radek
John se dohodli na vypovězení koaliční spolupráce k 27. dubnu.
23. - Místopředsedkyně VV Kateřina Klasnová se rozhodla rezignovat na funkci místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny.
24. - Ústavní soud potvrdil, že zámek v Opočně a další nemovitý majetek na Rychnovsku zůstane
ve vlastnictví státu. Soudci odmítli stížnost dědičky původních majitelů Kristiny Colloredo-Mansfeldové.
27. - Kabinet ODS, TOP 09 a platformy kolem vicepremiérky Karolíny Peake (dříve VV) dostal důvěru sněmovny.
KVĚTEN
3. - Oznámeno, že politické uskupení Karolíny Peake a "odpadlíků" z VV se bude jmenovat LIDEM (zaregistrováno koncem května).
4. - Kriminalisté zadrželi tři muže podezřelé z vraždy expolicisty Michala Tofla, který byl zastřelen
v červnu 2010 v Brně.
-139. - Sněmovna rozhodla, že zpravodajské služby mají mít přístup k údajům, které podléhají bankovnímu tajemství. Budou ale potřebovat povolení soudu.

10. - Ústavní soud zamítl návrh na zrušení paragrafů, kvůli nimž lidé v prvních třech dnech nemoci
nedostávají žádnou náhradu platu.
11. - Výsledky prověrky, kterou nařídil ministr vnitra Jan Kubice, ukázaly, že výběr Petra Lessyho
do funkce policejního prezidenta byl nestandardní. Šlo ale o procesní vady, Lessyho jmenování
bylo platné.
- Dotační úřad Regionálního operačního programu Severozápad podle auditu chyboval ve všech 35
zkoumaných případech dotací.
- Doživotní trest vězení uložil Krajský soud v Hradci Králové Romaně Z. (37) za loňskou vraždu
jejích čtyř dětí v obci Široký Důl na Svitavsku. Trest potvrdil i v září pražský vrchní soud.
12. - Začal 67. ročník tradičního hudebního festivalu Pražské jaro. Do 3. června nabídl na 50 koncertů a operních představení.
15. - Policie obvinila poslance a středočeského hejtmana Davida Ratha (ČSSD) z přijetí úplatku.
Spolu s ním bylo zadrženo několik dalších lidí. Soudce jej následně poslal do vazby. Rath vystoupil
z ČSSD, složil mandát zastupitele kraje a skončil i ve funkci středočeského hejtmana.
- Soudci pravděpodobně dosáhnou zvýšení platů. Ústavní soud zrušil platovou základnu pro roky
2012 až 2014. Záložní výpočtový koeficient ponechal v zákonu jen do konce letošního roku.
18. - Vedení ČSSD odhlasovalo pozastavení činnosti středočeským členům strany stíhaným pro korupci - ředitelce kladenské nemocnice Kateřině Pancové a exposlanci Petru Kottovi.
19. - Senátor Jiří Dienstbier získal nominaci ČSSD pro kandidaturu na Hrad.
- Předseda KSČM Vojtěch Filip obhájil svou funkci.
21. - Rath podal ve své korupční kauze ústavní stížnost. Ústavní soud ji v červnu odmítl pro zjevnou neopodstatněnost návrhu.
23. - Protikorupční policie navrhla po osmi letech obžalovat uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře a dalších deset lidí. Případ souvisí s údajným třímiliardovým celním dluhem za dovoz ropných
produktů a pokusem o podvod na státním podniku Čepro.
24. - Ministerstvo školství rozhodlo, že právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni nemůže
přijímat studenty do prvního ročníku magisterského studia.
28. - Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny rozhodla o vypovězení smluv na elektronické
zdravotní knížky IZIP k 30. červnu.
- Policie obvinila exministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka. Případ souvisí s "odkloněním"
16 milionů korun při jeho rozvodu. V listopadu podal ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v
této kauze stížnost pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu.
31. - Olomoucký vrchní soud zrušil rozsudek v kauze podezřelých konkurzů kolem ústeckého
soudce Jiřího Berky a případ vrátil zpět krajskému soudu.
ČERVEN
4. - Novou středočeskou hejtmankou se stala Zuzana Moravčíková (ČSSD). Obsadila uvolněné
křeslo po Davidu Rathovi.
- Pražský městský soud udělil podnikateli Tomáši Pitrovi za vyvedení akcií potravinářských společností Setuza a Milo Surovárny ze společnosti Agrocredit tříletý trest ve věznici s dozorem. Verdikt
potvrdil 7. září i pražský vrchní soud.
5. - Sněmovna vyslovila souhlas se stíháním poslance Davida Ratha pro podezření z korupce související s opravou buštěhradského zámku.
7. - Ministr školství Petr Fiala se rozhodl stáhnout návrh kontroverzní reformy vysokých škol.
Změny upraví jen novela nynějšího zákona.
-148. - Německý prezident Joachim Gauck napsal českému protějšku Václavu Klausovi, že Německo
si je vědomo historické odpovědnosti za masakry v Lidicích a Ležákách a sdílí bolest nad oběťmi.

- Ministr školství Petr Fiala odvolal ředitele Centra pro přípravu maturit Pavla Zeleného kvůli pochybením při státních maturitách.
12. - Nejvyšší správní soud vyhověl stížnosti ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a zrušil rozhodnutí městského soudu, který vrchního státního zástupce Vlastimila Rampulu v únoru vrátil do
funkce. Rampula tak o post znovu přišel. Koncem června spolu s náměstkem Liborem Grygárkem
rezignovali i na funkce státních zástupců.
- Sněmovna vydala ke stíhání poslance Otto Chaloupku (VV) pro podezření z korupce. Obžalován
byl začátkem listopadu.
13. - Sněmovna schválila prováděcí zákon k přímé volbě prezidenta. Senát jej schválil 18. července,
prezident Václav Klaus podepsal 1. srpna.
- Policie požádala o vydání místopředsedkyně sněmovny Vlasty Parkanové (TOP 09) k trestnímu
stíhání kvůli údajně předraženému nákupu letadel CASA. Poslanci ji vydali 11. července, Parkanová se následně vzdala funkce místopředsedkyně sněmovny.
18. - Pražský městský soud v obnoveném procesu zprostil obžaloby kontroverzní podnikatele Tomáše Pitra a Miroslava Provoda viněné z daňových deliktů z roku 1994.
20. - Radek John obhájil pozici předsedy VV.
- Policie začala stíhat bývalé manažery kvůli kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti.
- Za loupež 154 milionů z vozu bezpečnostní agentury Group 4 Securitas v roce 2002 uložil soud
Tomáši Půtovi dvanáctiletý a uprchlému Františku Hajnovi (dopaden v říjnu) desetiletý trest vězení.
Třetího obžalovaného, Maroše Šuleje, soud zprostil obžaloby.
- Hradecký krajský soud uložil recidivistovi Jiřímu Mlíkovi za únorovou vraždu seniorky v Moravanech na Pardubicku doživotní trest.
21 . - Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem obžalovalo za loňský mačetový útok v Novém
Boru pět údajných útočníků z pokusu vraždy, pokusu o ublížení na zdraví a z výtržnictví.
23. - Při nehodě českého autobusu na dálnici ve středním Chorvatsku zemřelo osm lidí. Více než 40
cestujících utrpělo zranění.
27. - Prezident Václav Klaus odvolal Jiřího Pospíšila (ODS) z funkce ministra spravedlnosti. Jeho
nástupcem byl 3. července jmenován místopředseda ODS Pavel Blažek.
- Ministr školství Petr Fiala prodloužil magisterskému programu plzeňských práv akreditaci o rok.
Rozhodnutí exministra Josefa Dobeše (VV) o prodloužení akreditace do roku 2016 Fiala zrušil.
- Klaus podepsal přístupovou smlouvu EU s Chorvatskem.
28. - Prezidentským kandidátem ODS se stal senátor Přemysl Sobotka, v primárkách porazil europoslance Evžena Tošenovského.
- Za agresivní jízdu a ohrožování řidičů na D1 uložil soud Aleši Trpišovskému dvouletý trest vězení
podmíněně odložený na čtyři roky.
29. - Novým náčelníkem generálního štábu jmenoval prezident Václav Klaus generála Petra Pavla,
který nahradil odcházejícího Vlastimila Picka. Funkce se Pavel ujal 1. července.
ČERVENEC
3. - Ministerstvo obrany uvedlo, že systém pasivní ochrany proti raketám na letounech CASA nesplnil vojskové zkoušky.
- Policie opět zasahovala v sídle dotačního úřadu Severozápad v Ústí nad Labem. Mezi zadrženými
byli i úředníci.
-154. - Premiér Petr Nečas (ODS) vytkl ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi (TOP 09) telefonát
vyšetřovateli kauzy údajně předraženého nákupu letounů CASA. Kalousek podal v této věci podnět
Generální inspekci bezpečnostních sborů.

8. - Ve Vídni zemřel europoslanec Jiří Havel (ČSSD).
9. - Nově spuštěný registr vozidel kvůli technickému výpadku zkolaboval. V následujících dnech jej
provázely další problémy.
12. - Ústecký krajský soud uznal bývalého ředitele dotačního úřadu Severozápad Petra Kušnierze
vinným z přijímání úplatků a zneužití pravomocí veřejného činitele. Do vězení ho poslal na 7,5
roku a udělil mu pokutu 750.000 korun.
16. - Bývalého senátora a starostu Chomutova Alexandra Nováka (dříve ODS) poslal soud na čtyři
roky do vězení za přijetí úplatku přes 40 milionů korun. Soud zpřísnil původní dvouletou podmínku. Novák podal koncem listopadu dovolání k Nejvyššímu soudu.
17. - Ministr školství Petr Fiala řekl, že problematické státní maturity by měly mít od příštího roku
jen jednu úroveň, opravování písemných prací z češtiny se vrátí na školy.
- Pražský městský soud zprostil obžaloby bývalého šéfa Úřadu regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad Jiřího Trnku a jeho podřízeného Martina Půlpytla v kauze rozdělování evropských dotací.
- Policie zadržela svědka v kauze armádních letounů CASA Karla Daňhela. Podle kriminalistů je
podezřelý z mravnostního deliktu.
18. - Koaliční vláda Petra Nečase (ODS) odolala ve sněmovně i čtvrtému pokusu opozice o vyslovení nedůvěry.
- Pražský městský soud zprostil obžaloby údajného člena pražského podsvětí Miroslava Rusa viněného z únosu bývalého místopředsedy Českomoravského fotbalového svazu Miroslava Kříže.
24. - Ministr dopravy Pavel Dobeš kvůli problémům s registrem vozidel odvolal vrchního ředitele
úseku silniční dopravy Karla Pešku.
25. - Premiér Petr Nečas (ODS) řekl, že ČR není v situaci, kdy by se při jednání o pokračování pronájmu stíhaček Jas-39 Gripen pod tlakem rozpočtových problémů musela podvolit postoji švédské
strany.
30. - Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) jmenoval ústeckou žalobkyni Lenku Bradáčovou
pražskou vrchní státní zástupkyní.
- Soud pro Prahu 6 podruhé nepravomocně osvobodil advokáta Julia Kramariče viněného z podplácení. Právník podle obžaloby po dvou vězních požadoval, aby za úplatek lhali při soudním jednání s
údajným šéfem arménské mafie v Česku Andranikem Soghojanem.
SRPEN
2. - Zpěvák americké metalové skupiny Lamb of God Randy Blythe byl propuštěn z české vazby.
Obviněn je z usmrcení fanouška.
3. - Kriminalisté zajistili nemovitosti poslance a bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha
(dříve ČSSD) viněného z korupce.
9. - Prezident Václav Klaus vetoval novelu zákona o hospodaření energií, která zavádí povinnost
označovat budovy energetickými štítky podobně jako u elektrospotřebičů. Sněmovna jej přehlasovala v září.
15. - Dozorčí rada pražského dopravního podniku odvolala ředitele Vladimíra Liche z představenstva. O den později přišel i o post generálního ředitele. Nahradil jej 1. listopadu Milan Křístek.
16. - Pražský městský soud povolil obnovu řízení v případu vytunelovaných CS fondů, z nichž v 90.
letech zmizela miliarda korun. Kauzu vrátil do přípravné fáze, tedy policistům k vyšetření.
-16- Oznámeno, že bývalý náčelník generálního štábu armády Vlastimil Picek se od 18. září stane prvním náměstkem ministra obrany. Nahradil Jiřího Šedivého, který se stal velvyslancem Česka při
NATO.

18. - Policie dopadla muže z Ostravy, který shromažďoval zbraně a výbušniny a chystal se je zřejmě použít. Muž podle kriminalistů sympatizoval s norským vrahem Andersem Breivikem.
20. - Okresní soud Praha-východ stanovil poslanci Davidu Rathovi (dříve ČSSD) pro propuštění z
vazby kauci 14 milionů korun. Krajský soud v Praze ale 11. září propuštění Ratha na kauci nepřipustil.
- V Dobřichovicích v okrese Praha-západ padl absolutní teplotní rekord ČR - 40,4 stupně Celsia
(dosud 40,2 stupně z roku 1983).
28. - Soud pro Prahu 1 zprostil obžaloby z nepřímého úplatkářství Martina Knetiga, bývalého poradce někdejšího ministra životního prostředí Pavla Drobila. V listopadu odvolací senát pražského
městského soudu prvoinstanční rozsudek zrušil.
- Vlivný člen pražské ODS Rudolf Blažek oznámil, že k 31. srpnu odejde z funkce náměstka ministra obrany. Neměl bezpečnostní prověrku na stupeň tajné.
29. - Policejní prezident Petr Lessy skončil v čele policie. Generální inspekce bezpečnostních sborů
ho obvinila z pomluvy v kauze náměstka zlínské krajské policie Jaroslava Vaňka. Ve funkci ho nahradil Martin Červíček. Státní zástupce podal obžalobu na Lessyho koncem listopadu.
- Prezident Václav Klaus požádal premiéra Petra Nečase (ODS) o garanci toho, že majetkové vyrovnání s církvemi neprolomí restituční hranici 25. února 1948. Nečas jej o tom ujistil v dopise 3.
září.
- Vrchní soud v Praze potvrdil doživotní trest vězení Jiřímu Mlíkovi za únorovou vraždu seniorky v
Moravanech na Pardubicku.
30. - Roman Smetana z Olomouce si musí odpykat zbytek trestu za pokreslení předvolebních plakátů. Nejvyšší soud zamítl ministerskou stížnost pro porušení zákona.
ZÁŘÍ
2. - Premiér Petr Nečas na své první návštěvě českých vojáků v alianční misi ISAF v Afghánistánu.
3. - V Havířově zemřel na otravu alkoholem dvaašedesátiletý muž, jeho o tři roky mladší partnerka
podlehla v nemocnici. Do konce listopadu si metylalkohol vyžádal 37 obětí a několik obviněných.
- Ministr zdravotnictví oznámil, že resort má podezření, že se ve Všeobecné zdravotní pojišťovně
mohl spáchat trestný čin v souvislosti se systémem elektronických zdravotních knížek IZIP.
4. - Policie zadržela náměstka ústecké hejtmanky Pavla Koudu (ČSSD), kauza se týká vyšetřování
machinací s evropskými dotacemi.
- Za podíl na úvěrových podvodech vyměřil pražský soud někdejší šéfce odboru financování obchodů Komerční banky Jiřině Kaplanové dvouletý podmíněný trest. U dalších čtyř bývalých úředníků banky soud upustil od potrestání, přestože je uznal vinnými.
5. - Soud zamítl žádost ředitelky kladenské nemocnice Kateřiny Pancové o propuštění z vazby. Je
jednou z obviněných v korupční kauze poslance a bývalého hejtmana Davida Ratha.
- Sněmovna potvrdila vládní předlohu o nižším růstu důchodů, poslanci přehlasovali veto levicového Senátu. Prezident Václav Klaus novelu podepsal 12. září.
6. - Policie obvinila primátora Českých Budějovic Juraje Thomu (HOPB) a bývalého vedoucího odboru magistrátu ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku.
7. - Poslanci vydali Davida Ratha k dalšímu trestnímu stíhání. Policie ho může obvinit kvůli údajné
korupci při pořizování vybavení do některých regionálních nemocnic.
- Sněmovna přehlasovala senátní veto návrhu zákona, který umožní zavést reformní druhý důchodový pilíř od příštího roku. V listopadu pak poslanci přehlasovali veto prezidenta Václava Klause.
-1712. - Vláda rozhodla o plošném zákazu prodeje tvrdého alkoholu ve stáncích. Od 14. září pak zákaz
platil na celém území ČR. Prohibice byla zmírněna 27. září, na pulty mohl alkohol vyrobený loni a

dříve a láhve s prokázaným původem lihu. Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) také zakázal
vývoz alkoholu od 20 procent z Česka.
- Prezident Václav Klaus vetoval novelu o sociálně právní ochraně dětí, která měla dostat děti z dětských domovů do náhradních rodin.
18. - Sněmovna podpořila opakovaně předložený vládní stabilizační balíček, který obsahuje
zejména zvýšení daně z přidané hodnoty. Vláda s tímto novým balíčkem spojila i svou důvěru.
28. - Při otvírání mostu v Chrastavě na Liberecku přiložil muž prezidentu Václavu Klausovi k boku
plastovou pistoli a několikrát zmáčkl spoušť. Klause nezranil. Útočník byl obviněn z výtržnictví.
29. - Šéf útvaru pro ochranu prezidenta Jiří Sklenka odstoupil z funkce. Cítil odpovědnost za podřízené, kteří selhali při incidentu v Chrastavě na Liberecku.
ŘÍJEN
3. - Náměstka ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Šišku poslal pražský obvodní soud do
vazby, ředitele odboru informatiky Milana Hojera propustil na svobodu. Protikorupční policie je
viní z podplácení v souvislosti se způsobem zadání veřejné zakázky.
- Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) oznámil, že kvůli obvinění Šišky odejde
na konci října z vlády. Drábka nahradila od 16. listopadu Ludmila Müllerová (TOP 09).
5. - Pražské ruzyňské letiště se oficiálně přejmenovalo na Letiště Václava Havla Praha (vláda návrh
schválila v březnu).
- Soud zamítl žádost stíhaného poslance a bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha (dříve
ČSSD) o propuštění na svobodu.
8. - Policie v souvislosti s údajnými úplatky v kauze nákupu transportérů Pandur zadržela lobbistu
Marka Dalíka. Propuštěn byl 10. října, žalobce neuspěl se snahou uvalit na něj vazbu.
9. - Za útok Romů v Rumburku na partu mladíků, který loni spustil nepokoje na Šluknovsku, padla
zatím jedna podmínka.
10. - Novým hlavním hygienikem se stal šéf krajské hygienické stanice v Liberci Vladimír Valenta.
Nahradil odvolaného Michaela Víta.
12. - Irák souhlasil s koupí 24 bitevníků L-159 za zhruba jednu miliardu dolarů (19,2 miliardy Kč)
od České republiky.
- Ministr dopravy Pavel Dobeš odvolal z funkce náměstka Ivo Tomana a ředitele dvou odborů ministerstva. Důvodem jsou zjištění auditu ohledně problémů ve fungování registru vozidel.
13. - Krajské volby skončily výrazným úspěchem levicových stran a porážkou pravice jako takové.
Je to důsledek nutných vládních reforem, řekl předseda ODS a premiér Petr Nečas.
- V pražské katedrále sv. Víta bylo blahořečeno 14 františkánů zabitých v 17. století (první beatifikace v pražské arcidiecézi).
17. - Odvolací vrchní soud uložil bývalému prezidentovi harvardských fondů Viktoru Koženému a
jeho kolegovi Borisi Vostrému tresty deset a devět let vězení. U Koženého tak potvrdil verdikt prvoinstančního soudu, Vostrému trest o rok snížil.
- Vrchní soud v Praze potvrdil švagrové bývalého prezidenta Václava Havla Dagmaře vlastnictví
poloviny pražského paláce Lucerna. Havlová tak nyní vlastní celou budovu.
18. - Policie obvinila jednatele Likérky Drak z Chvalčova na Kroměřížsku Pavla Čanigu. Zadržen
byl poté, co ve skladu společnosti Verdana, která je výhradním distributorem Likérky Drak pro
Česko, byly nalezeny lihoviny s 50 procenty metanolu.
20. - Po senátních volbách bude mít levice v horní komoře poprvé ústavní většinu 49 hlasů. ODS
naopak deset mandátů ztratila, bude mít jen 15 senátorů, nejméně od vzniku Senátu.
-1825. - Policie zadržela podnikatele Radka Březinu a jednatele firmy Verdana Roberta Sedlaříka.
Podle ČT stojí Březina za Likérkou Drak.

28. - Nejvyšší státní vyznamenání, Řád Bílého lva, propůjčil prezident Václav Klaus dvěma veteránům druhé světové války - Alexandru Beerovi a Vasilu Korolovi. Medailí za zásluhy ocenil oštěpařku Barboru Špotákovou, předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše, spisovatele Otu Filipa či fotbalového brankáře Iva Viktora.
30. - Policie obvinila bývalého šéfa rozvědky a člena správní rady Nadačního fondu proti korupci
Karla Randáka z úniku informací. Týká se zveřejnění výše odměn šéfky kabinetu premiéra Jany
Nagyové.
31. - Poslanec a jeden z odpůrců vládního daňového balíčku Radim Fiala opustil ODS. Poslanecký
mandát si ponechal.
LISTOPAD
1. - Grémium opozičních VV vyloučilo poslance Milana Šťovíčka ze strany kvůli tomu, že podporoval vládu a hlasoval s koalicí.
- Doživotní trest vězení udělil Krajský soud v Hradci Králové Michalovi Semanskému, který zavraždil tři seniory.
4. - Premiér Petr Nečas obhájil funkci předsedy ODS. Prvním místopředsedou se stal ministr průmyslu Martin Kuba.
7. - Sněmovna schválila vládní daňový balíček a současně vyslovila důvěru koaliční vládě. Balíček
počítá zejména se zvýšením sazeb DPH od příštího roku na 15 a 21 procent. Odpor části ODS k
zvyšování daní způsobil několik týdnů trvající vládní krizi, odklad schvalování rozpočtu a rezignaci
tří poslanců strany na mandát.
- Městský soud v Praze odmítl insolvenční návrh Zdeňka Altnera na Českou stranu sociálně demokratickou.
8. - Sněmovna i napodruhé schválila církevní restituce. Koalice je prosadila přes odpor opozice a
veto levicového Senátu. Prezident Václav Klaus zákon 22. listopadu nevetoval, ale ani nepodepsal.
Majetkové vyrovnání státu s církvemi tak bude platit.
- Klaus zastavil trestní stíhání dvou členů své ochranky. Ti čelili obvinění kvůli chybám při mítinku
v Chrastavě, kde na prezidenta střílel muž z airsoftové pistole.
9. - Poslanec Roman Pekárek, který je nepravomocně odsouzený za korupci, požádal o pozastavení
členství v ODS. Mandátu se nevzdal.
10. - Závodní vůz při RallyShow Uherský Brod u obce Lopeník na Slovácku zabil malou holčičku a
tři mladé ženy.
13. - Bývalý policejní prezident Vladislav Husák skončil v čele ochranné služby. Jeho bezpečnostní
prověrka pozbyla platnosti.
- Pražský městský soud podmíněně propustil z vězení podnikatele Tomáše Pitra. Stanovil mu tříletou zkušební dobu.
14. - Ministr dopravy Pavel Dobeš (LIDEM) předal premiérovi Petru Nečasovi demisi k datu 3.
prosince.
- Ředitel vězeňské služby Jiří Tregler rezignoval.
20. - Hejtmanem Ústeckého kraje se stal Oldřich Bubeníček z KSČM - první komunistický hejtman
od zavedení krajských správ v zemi.
21. - Místopředsedy Senátu byli zvoleni Alena Gajdůšková, Zdeněk Škromach (oba ČSSD) a Přemysl Sobotka (ODS). Lidovec Jiří Čunek neprošel ani na druhý pokus.
23. - Ministerstvo vnitra do boje o Hrad pustilo jen osm z 20 uchazečů. Vyřadilo šéfku Suverenity
Janu Bobošíkovou, ekonoma Vladimíra Dlouhého a podnikatele a senátora Tomia Okamuru.
- Předsedou Strany zelených bude i nadále Ondřej Liška.
-1926. - Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Pavel Horák rezignoval. Nahradil jej Zdeněk
Kabátek.

27. - Ústavní soud vyškrtl z reformního balíčku zákonů povinnou veřejnou službu. Úřad práce již
nemůže vyškrtnout z evidence nezaměstnaného, který službu odmítne.
28. - Ministr obrany Alexandr Vondra (ODS) oznámil, že rezignuje na svou funkci k 7. prosinci.
- Sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok. Schodek má klesnout na
rovných 100 miliard korun.

11) SPORT
XXX. letní olympijské hry v Londýně ( Velká Británie)
Hry začaly 25. července 2012 a skončily o devatenáct dní později 12. srpna 2012. Oficiálně byly
zahájeny 27. července večer. Už předtím ale vstoupily do turnaje fotbalistky. Rozdáno bylo na 302
sad medailí v 29 sportech. Londýn se stal prvním městem, ve kterém se uskutečnily olympijské hry
v novodobé historii třikrát. Předtím se zde olympijské hry konaly v roce 1908 a 1948.
Olympijských her se zúčastnilo téměř 8500 sportovců, kteří se utkali ve 29 sportech rozdělených do
39 disciplín: atletika, badminton, box, cyklistika, džudo, fotbal, gymnastika, házená, jachtink, jezdectví, kanoistika, basketbal, lukostřelba, moderní pětiboj, volejbal, plavání, pozemní hokej, skoky
do vody, stolní tenis, střelba, synchronizované plavání, šerm, taekwondo, tenis, triatlon, veslování,
vodní pólo, vzpírání a zápas. Z programu olympijských her vypadly baseball a softball.
Úspěch českých sportovců v Londýně
Nejlepší OH za posledních 16 let mají za sebou čeští sportovci. V Londýně vybojovali celkem 10
medailí, 4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové. V medailovém hodnocení zemí obsadila ČR 19. místo Nejúspěšnější výpravu měly USA.
Zlatou pečeť olympiádě v Londýně dali oštěpařka Špotáková se skifařkou Knapkovou spolu s pětibojařem Svobodou a bikerem Kulhavým. Stříbro vyjeli skifař Synek, kajakář Hradílek a ve Wimbledonu uspěly tenistky Hlaváčková a Hradecká. Bronz mají překážkářka Hejnová, kajakáři Havel,
Trefil, Dostál, Štěrba a střelkyně Sýkorová.
Mistrovství světa v ledním hokeji bylo 76. mistrovství světa a hrálo se ve Švédsku a Finsku v období od 4. do 20. května. Turnaje se účastnilo celkem 16 týmů. V letošním roce byla změna herního
systému, který se nezměnil od roku 2000. 16 týmů bylo rozděleno do dvou skupin po osmi a v
každé skupině hrál každý s každým. Celkem se zvýšil počet zápasů z 56 na 64. Do čtvrtfinále
postoupily nejlepší čtveřice z každé skupiny. Český hokejový tým skončil na 3. místě z 16 mužstev.
Mistrovství světa ve fotbale
- bylo mistrovství pořádané asociací FIFA , které se konalo od 11.6. do 11.7. v Jihoafrické
republice. Mistry světa se stali fotbalisté Španělska, když ve finále porazili Nizozemsko 1:0
v prodloužení.
Turnaje se zůčastnilo 204 týmů ve kvalifikaci a 32 týmů v závěrečných turnajích. 3. místo obsadilo
Německo a 4. příčka patřila Uruguay. Zajímavostí tohoto mistrovství bylo hlasité troubení na
"vuvuzely" - domorodé troubící nástroje. Někteří hráči ale proti tomuto hlasitému způsobu fandění
protestovali a již po 3 dnech zápasů vuvuzely docela otrávily dojem z mistrovství - troubením
dosahovaly totiž 127 decibelů.
- 3.10. Karlovy Vary - Mistrovství světa v basketbalu žen- naše ženy ukončil y neskutečně
povedenou jízdu až ve finále, kde podlehly výběru USA 69:89.
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