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1)KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V OBCI:
10.1. Tříkrálová sbírka
16.1. Myslivecký ples
13.2. Masopustní průvod obcí
27.2. Hasičský ples, hrálo duo DEMENATO , předtančení žáků 9.tř. z Budišova
7.3. Setkání důchodců- pořádané zastupiteli obce
27.3. Přivítání ČESKÉ MISS 2010 JITKY VÁLKOVÉ v kulturním domě
30.4. Poslední zapálení klestí a dřeva pod Májkami -Pálení čarodějnic
1.5. Jarní turnaj v karetní hře Sedma
28.,29.5. Sněmovní volby
29.5. 1. zábava v Doubí , hrála Vjetef
5.6. Extáze v Doubí
11.6. Rivaval festival v Doubí - 4 kapely
12.6. Velká bouře s větrem, spadení stromu přes silnici pod hrází rybníka Gbel, zatopení zahrad a
¨¨
pozemků pod Gbelem (hasička, Průšovi, F.Suchánek, P.Suchánek, O. Sedlák), velká voda
přes Klenek - zatopení pozemků p. Adámka, silnic kolem lihovaru a pole T.Nováčka
19.6. Zábava Reflexy
20.6. Pátrání po ztracené dívce z taneční zábavy v Doubí
26.6. Taneční zábava Social Band - pořádáné hasiči ze sportovního družstva
27.6. Dětský den pořádaný SDH, sportovci a MŠ (pochod lesem a plnění soutěžních úkolů na
různých stanovištích + hry na fotbalovém hřišti
3.7. Extáze v Doubí
9..7. Bagr - zábava
16.7. Sociál Band
30.7. Opékání selete- výhra žen-hasiček z has. soutěže v Kamenné
30.7. zábava Reflexy
6..8. Bagr v Doubí

-214.8. skupina Regon v Doubí
15.8. Pouť - od 16.hod posezení v kulturním domě s cimbálovou muzikou Ratchanka a
s ochutnávkou vín z vinařství Jan Plaček z Moravských Bránic
28.8. Vjetef
4.9. Bagr - zakončení letní sezóny v Doubí
15.,16.10. Volby do obecního zastupitelstva
11.12. Výroční hasičská schůze
12.12. II. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise
22.12. Živý betlém u kapličky - vystoupení dětí z Náramče

2) POHYB V EVIDENCI OBYVATEL
Na začátku roku 2010 měla naše obec 352 obyvatel, na konci roku klesl počet na 348.
Narodil se: Matyáš Mezlík (8.6.)
Úmrtí: 27.5. p.Nováček Karel (č. 23)
21.6. p. Raus Jindřich
10.10. p. Dobrovolná Jarmila
Do obce se přistěhovali:
Lubomír Vrba, Milena Vrbová, Michaela Vrbová
Odstěhovali se:
Petr Hajduk do
Pavla Nováčková , Tomáš Nováček ml., Vojtěch Nováček do Třebíče
Renata Hedbávná do Kamenné
Michael Illa
Hospůdková Lucie do Velkého Meziříčí
Sňatky:
12.6. 2010 Renata Hedbávná a Petr Navrátil (Kamenná)
28.8. 2010 Mezlík Josef a Zuzana Jouzová (Okřešice)

3)VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Obecní úřad dostal v tomto roce dotace z Programu rozvoje venkova ČR na obnovu komunikací
a zlepšení vzhledu obce ve výši 3.777 516Kč.
Po konkurzním řízení byla vybrána firma Strabag a.s. , která prováděla veškeré práce. Ty spočívaly
ve vytvoření nového povrchu- balená na Ovčačce a na obecní cestě od hradu k Červenému kříži i
od Jednoty přes areál ZD. Dále byla provedena oprava osvětlení a rozhlasu. Zahradnictví Molnár
Budišov bylo firmou Strabag najato na úplnou rekonstrukci parčíku na návsi. Byly vytrhány
vzrostlé keře a nahrazeny nízkými dřevinami a celoročně kvetoucími rostlinami, které byly
podsypány kůrou. Dále byly dodány dvě nové lavičky - 1. na autobusové zastávce směr Budišov a

-32. na malém sportovním hřišti za Jednotou (poznámka - zlidověl název hřiště "BAZALY" ,který
poprvé vyslovil p. Neuwirth Jaroslav st.)
Celkové výdaje na celou akci byly 4.197 .241Kč

4)INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
● Od ...... platí nová programová nabídka KTV Nárameč: ČT 1,ČT 2, NOVA, Prima, ČT 24,
SAT 1,Eurosport, TV Barandov, ST1, ST2, MGM, JOJ, ZTV, Nova Cinema, Infokanál, Kabel1,
Prima COOL, Óčko TV, Pro7, VIVA, RTL2, + běžné rozhlasové stanice v širokopásmovém
přenosu v pásmu FM a internet.
Opatření obecné povahy č. / 2010 -ÚZEMNÍ PLÁN
1.6. 2007 rozhodlo zastupitelstvo o pořízení Územního plánu Náramče. Pořizovatel ú.p. Městský
úřad Třebíč zadání projednal v termínu od 17.7. 2008, zadání bylo schváleno zastupitelstvem 19.9.
2008.
Dne 25.2. 2010 byl návrh ú.p. projednán s dotčenými orgány a sousedními obcemi v Třebíči na
Městském úřadě - oddělení úřadu územního plánování. Bylo zahájeno řízení: od 31.5. - 30.6. 2010
byl návrh ú.p. vystaven na OÚ, na MěÚ. Tř. a na stránkách www.trebic.cz
Ve veřejném projednání byly jednotlivě přizváni zastupitelé obce, sousední obce , dotčené orgány a
servisní organizace.
30.6. se konalo veřejné projednání na Obecním úřadě v Náramči. Zde byly podány 3 námitky (Ing.
Oldřich Svoboda, Bohumil Suchánek, Jiří Suchánek). Námitky byly16.7. 2010 projednány a
schváleny zastupitelstvem .
●

●

●

19.3. 2010 byl schválen prodej 5 parcel "Křižní cesta" ,cca 50Kč/m2. Schváleno bylo i
investování dotací POVV na rozšíření VO ve stejné lokalitě.
V dubnu došlo k umístění nových kontejnerů na tříděný odpad u místní komunikace (č.p.
618) kvůli lepší dosažitelnosti pro občany bydlící v lokalitě Ovčačka a Horní konec.
Kontejner na biologický odpad (od firmy Esko-T) byl umístěn za Jednotu.

12.11.2010 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva.
Po volbě zastupitelů se starostkou naší obce stala Ing. Ludmila Jelínková
Další zvolení- místostarosta: Ing. Jiří Dobrovolný
- předseda finanční komise: Pavel Dobrovolný
- předseda kontrolní komise : Mgr. Jitka Svobodová
- ostatní členové zastupitelstva: Dobrovolná Ivana
Hospůdka Zdeněk ml.
Komínková Alena
Šmídová Lenka
Vlček Karel
●
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Dne 20.3. se v Praze konala soutěž krásy ČESKÁ MISS 2010. Naše obec zde měla "horké
želízko" - 18.letou studentku Katolického gymnázia v Třebíči - JITKU VÁLKOVOU
(poznámka - rodina Válkova se přistěhovala do Náramče roku ......... do zakoupeného domu
z Vladislavi). Jitka porotu i veřejnost zaujala svou přirozenou krásou, inteligencí a
příjemným vystupováním. Přímý televizní přenos se stal hlavním programem ve většině
domácností nejen v Náramči, ale i po celé Vysočině. Vůbec poprvé nerozhodovala o MISS porota,
ale přímo diváci svými SMS. Právě všichni Náramečáci a Třebíčáci spolu s nimi rozhodli , že
"naše "Jitka je nejkrásnější dívkou České republiky a právem se stala ČESKOU MISS 2010.
Trvalo celý týden, než úřadující MISS Jitku pustili z Prahy domů do Náramče. V sobotu 27.3. na
Jitku čekal zcela zaplněný kulturní dům - rodinou, kamarády, spoluobčany, ale i novináři
z různých časopisů a zástupci jiných médií. Po vstupu do sálu na Jitku čekal nejen nekonečně
dlouhý potlesk na uvítanou , při kterém Jitka neskrývala dojetí a v očích se jí objevily slzy, ale i
blýskání fotoaparátů všech zúčastněných paparazziů ( fotografů- novinářů). Paní starostka Jelínková
Jitku za celou veřejnost přivítala a popřála jí, aby se jí dařilo nejen v nové roli Miss , ale i v celém
dalším životě ,aby zůstala stále stejná, příjemná , milá, taková, jakou jsme ji dosud znali. Poté si
Jitka převzala dary od zastupitelů, květiny a drobné dárky od kamarádů a začala diskuze s
obecenstvem, do které se zapojili i Jitčini rodiče Jana a Jan Válkovi, kteří Jitku doprovázeli v Praze
na finálovém večeru. Po odpovědích na celou řadu otázek se vytvořil dlouhý zástup dětí i dospělých
čekajících na fotografii a podpis s věnováním od České MISS. Následovalo také fotografování s
Jitkou u vlajky Náramče.
Po ukončení fotografování se všichni podívali na krásný ohňostroj a potom už na všechny fanoušky
zpěvačky - Miss Jitky -čekal kulturní zážitek v podobě živého koncertu třebíčské skupiny Spirit
rock. Jitka zpívala a obecenstvo s ní tančilo a zpívalo až do pozdních nočních hodin.
Během měsíce si Jitka převzala svou výhru - auto, byt v Praze. Vzáří odcestovala spolu s rodiči na
vyhranou dovolenou k moři.
Jitku ještě čekal velký úkol - reprezentovat Českou republiku na soutěži MISS Universe, která se
konala v Las Vegas -USA. Jitka opět bodovala a dostala se do patnáctky nejrásnějších dívek celého
světa!!!
Během celého roku se Jitka zúčastnila řady kulturních akcí, módních přehlídek i charitativních akcí,
svou přirozenou krásou a inteligencí plně reprezentovala nejen Českou MISS, ale i rodinu, školu a
také Nárameč. Mezitím se také věnovala studiu na Katolickém gymnáziu v Třebíči, kde jí vyšli
vstříc a mohla studovat individuální plán.
●

5)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)
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kontrolní a revizní rada: předseda- Ladislav Kolda (Studnice)
člen KRR: Josef Mašek (Hodov)
- 13.2. se konal Masopustní průvod obcí, kterého se zúčastnilo asi 30 masek Opět se začalo na
samotách, masky prošly celou ves a s dobrou náladou skončily u míchaných vajec v hospodě.
Vybraná částka byla věnována na dětský karneval.
- 21.2. byly provedeny preventivní prohlídky komínů v domácnostech , a také při té příležitosti byly
předány pozvánky na ples.
-27.2. byl uspořádán Hasičský ples- začal předtančením žáků 9. tříd z Budišova, místa v sále sice
nebyla všechna obsazena, ale ples se vydařil. K tanci a poslechu hrálo duo Demenato.
14.3. Dětský karneval se nesl v duchu " rozkvetlé zahrady" - výzdoba namalovanými květinami,
stromy i zvířaty, soutěžemi a tancem provázela děti p. uč. Lenka Šmídová v roli zahradníka. Děti
také měly malou i velkou slosovací tombolu a opět překvapení v podobě pohádkového lesa
v Pekle - o to se přičinili zejména tatínci. Mohli jsme vidět živé stromy, bažinu s hejkalem, pravou
pec s čarodějnicí ,myslivce, perníkovou chaloupku s ježibabou i plno vycpaných zvířat. Úspěch
celého karnevalu byl vidět na spokojených dětských tvářích.
-Vznik sportovního družstva: 3.4. 2010 došlo k založení mužského sportovního družstva ve složení:
Zdeněk Hospůdka ml., Václav Nováček, Petr Pavlík, Martin , František a Jan Zedníčkovi, Rostislav
Šmíd, Petr Karásek, Jiří Věžník, Pavel Hospůdka ml., Zdeněk Nováček ml.,Milan Doležal.
-28.4. proběhl sběr železného šrotu po vsi, hasiči nasbírali 4250kg železa, za které dostali 16150Kč
-30.4. se naposledy zapálila hromada klestí a dřeva na " Pálení čarodějnic" pod Májkami. Protože
bylo sucho a oheň by se mohl rozšířit do blízkého lesa, hlídkovali zde naši hasiči ze zásahové
jednotky.
-2.5. se uskutečnil den otevřených dveří v h. zbrojnicích našeho okrsku.
-23.5. Okrsková soutěž v požárním sportu, konala se po propršených dnech v Kamenné, kvůli
rozmoklému terénu byly zrušené štafety mužů, ale jinak proběhly všechny útoky zúčastněných
družstev bez problémů. Naši mladí hasiči obsadili 2.místo, starší družstvo 4. m., krásnou ukázku
útoku měla i mateřská škola. Našim ženám se útok natolik povedl, že po několika letech porazily
místní ženské družstvo a vyhrály 1. místo a také sele na rožeň!! Bohužel se moc nedařilo mužům,
měli technickou závadu na savicích a útok byl neplatný.
-12.6. sobota - zásahová jednotka odklízela spadený strom přes silnici pod gbelskou hrází , bylo to
po bouři, a v neděli potom čistila parket v Doubí, přes který se prohnala velká voda s bahnem z
polí.
-20.6. se Nárameč probudila do nedělního rána za zvuku sirény (6.30hod!), nikde nehořelo, ale od
sobotního večera se pohřešovala mladá dívka, která byla naposledy spatřena v Doubí v nočních
hodinách, kde spadla do vody rybníka, šla se převléct a od té doby ji nikdo neviděl.Rozjela se
pátrací akce, při které zasahovalo několik desítek policistů, psovod, hasiči profesionálové i
dobrovolní z okolních vesnic- ti procházeli lesy, potápěči, kteří prohledávali rybník, dokonce byl
povolán vrtulník s termovizí, který víc jak 2 hodiny mapoval celé okolí Doubí i Náramče. Celá akce

-6byla ukončena kolem 12.hod . Vše dopadlo dobře- dívka se vrátila domů v pořádku, přespala
u známého.
-27.6. Dětský den
30.6. Grilování selete, které vyhrály ženy hasičky v Kamenné, pozvaly všechny kolegy ze sboru, ale
i kamarádky hasičky z Valdíkova, kterým oplácely pozvání do Valdíkova z předešlého roku. Maso
pekli nad ohněm Libor Komínek s Marianem Trojanem, o ostatní dobroty a pochoutky se postaraly
holky. Nechyběla kytara, zpěv, vychlazené pivo i dobré víno.
- V měsíci srpnu se počaly práce okolo nové základny na hasičském cvičišti za kurty. Musely se
vykopat drenáže,udělat přípojka vody, zalití asfaltem,.... bylo zde manuálně odpracováno 103hodin,
k dokončení došlo začátkem září.
-28.8. se ženy zúčastnily Kojatské baby, skončily na 4. místě.
-31.8. Námětové cvičení okrsku - tento rok bylo cvičení situováno na požár Rekreačního střediska
za Budišovem (směr Kundelov), zásah byl prováděn dálkovou dopravou vody.
-27.11. pomáhali hasiči s odčerpáním vody z obecní studny (ve dvoře za OÚ), byla provedena také
provizorní oprava.
-11.12. se v pohostinství konala výroční hasičská schůze, p starostou Nováčkem byla zhodnocena
celoroční činnost sboru, Zdeněk Hospůdka obeznámil všechny s činností a úspěchy sportovního
družstva mužů , kteří si během roku pořídili "novou" mašinu o obsahu 2000m3.
Důležitou informací bylo, že se letos nemuselo zasahovat u žádného požáru.
6)FOTBALOVÝ KLUB BUDIŠOV-NÁRAMEČ
Dohrávka soutěže podzim 2009/ jaro 2010
14.kolo 19.6. Bud.-Nárameč - Výčapy 1:2 (hráno kvůli termínu až naposled)
15.kolo 27.3. Lipník -B.-Nárameč 3:0
16.kolo 3.4. Bu.-Nárameč - Jaroměřice B 0:1
17.kolo 10.4. Aero Náměšť - Bud.-Nárameč 0:3
18.kolo 17.4. Bud.-Nárameč - Rapotice 2:0
19.kolo 24.4. Bud.-Nár. - Rouchovany 2:0
20.kolo 1.5. Svatoslav - Bud.-Nárameč 0:3
21.kol 8.5. Bud.-Nár. - Valeč 3:0
22.kolo 15.5. Přibyslavice B - Bud.-Nár. 4:3
23.kolo 22.5. Bud.-Nár. - Koněšín 0:3
24.kolo 29.5. Hartvíkovice B - Bud.-Nár. 0:0
25.kolo 5.6. Bud.Nár. - Březník 1:1
26.kolo 12.6. Kralice -. Bud.-Nár. 1:4
Sezóna podzim 2010/ 2011
1.kolo 28.9. Březník - Bud.-Nár. 5:2 (odložený na úterý kvůli podmáčenému terénu)
2.k. 14.8. Bud.-Nár. - Radkovice 7:2
3.k. 22.8.Třebenice - Bud.-Nár. 1:2
4.k. 28.8. Bud.Nár. - Smrk 2:3
5.k. 4.9. Lipník -Bud.-Nár. 2:2

-76.k. 12.9. Rudíkov-Trnava - Bud.-Nár. 4:1
7.k. 18.9. Bud-Nár. - Rouchovany 2:2
8.k. 25.9. Rapotice - Bud-Nár. 1:1
9.k. 2.10. Bud-Nár. - Přibyslavice 3:1
10.k.10.10. Hartvíkovice B - Bud.Nár. 1:2¨
11.k. 16.10.Bud.Nár.- Koněšín 1:0
12.k. 24.10. Jaroměřice B - Bud.Nár. 2:1
13.k. 30.10. Bud.Nár. - Výčapy 0:2

7) SPORTOVNÍ DĚNÍ V OBCI
-12.12. 2010 se v sále kulturního domu konal PING-PONGOVÝ TURNAJ.
Jednotlivci:
1.místo - Čech Stanislav st.
2.m-. Raus Jindřich
3.m. -Benáček Lukáš
4.m.- Karafiát Martin
5.m-. Trojan Marian
6.m.- Pavlík Petr, 7.m.- Suchánek František 8.m.- Franc Petr, 9.m.- Doležal Jan, 10.m.Dobrovolný Pavel, 11.m-. Karafiát Oldřich , 12.m-. Kolomazník Petr
čtyřhra: 1.m.- Doležal Jan - Trojan Marian
2.m.- Franc Petr - Čech Stanislav st.
3.m.- Raus Jindřich - Suchánek František
4.m-. Pavlík Petr - Karafiát Martin
5.m.- Vlček Jiří - Dobrovolný Pavel
6.m. -Karafiát Oldřich - Kolomazník Petr
-Jarní turnaj karetní hry Sedma se konal 1.5. v pohostinství.
Výsledky: 1.m.- Jan Válek - Otto Sedlák
2.m.- Petr Franc - Víťa Mejzlík (Přeckov)
3.m.- Jindřich Raus - František Suchánek
4.m. -Benáček Zdeněk - Doležal Pavel
5.m.- Petr Kolomazník - Martin Mezlík
6.m.-Pavel Dobrovolný - Libor Pospíšil
- Mikulášský turnaj Sedma - prosinec 2010
1.m.- CHalupa Lukáš - Řezáč Jan
2.m. - Franc Petr - Mejzlík Víťa
3.m. - Válek Jan - Sedlák Otto
4.m.- Dobrovolný Pavel - Pospíšil Libor
5.m. - Kolomazník Petr - Mezlík Martin
6.m. - Karásek Petr - Nováček Zdeněk ml.
7.m. -Raus Jindřich - Suchánek František

-88) POČASÍ U NÁS I V CELÉ ČR
-průměrné srážky v našem okolí:
-Počasí v České republice- v lednu zasáhla ČR vlna arktických mrazů ( mínus 23,1 stupňů Celsia ),
od konce ledna sněžilo na většině území republiky (tvořily se jazyky, na hodně místech byla
sněhová kalamita). Ještě 2. dubna zasypal Vysočinu nový sníh- místy až 25cm.
Počasí u nás ovlivnila erupce islandské sopky Eyfjallajokull, která vyprodukovala obrovské
množství popela a prachu, proudění vzduchu zapříčinilo uzavření letiští v Evropě, i v Praze od 16.19.4.) Čekalo nás horké léto - červencové teploty až 33 stupně Celsia a teplo bylo i přes noc
(nejtepleji 26 stupňů Celsia ve 22hod, o půlnoci 18,4 stupňů Celsia. V srpnu pak byly bouře z tepla
a následné povodně na Liberecku. Koncem srpna byly opravdu četné bouře se silnou elektrickou
aktivitou - blesky, bylo rovněž spatřeno tornádo na Trutnovsku. Další velké bouře se studenou vlnou
zasáhly Vysočinu od 26.-28.8.
Zima se ohlásila v Krkonoších již 20.10.,ale v listopadu byly nečekané teploty kolem 12 stupňů
Celsia a velmi nízký tlak vzduchu. Hned koncem listopadu nás ohromila sněhová kalamita a velmi
silné mrazy až minus 25 stupňů Celsia. Bohužel si vyžádaly 4 oběti na životech. Vyskytly se
problémy na dráze, kde praskaly koleje. Okolo 15.12. zase udeřily arktické mrazy (Jizerka mínus
31,4 stupňů Celsia), ale 24.12. přišla náhlá obleva. Konec roku se loučil opět mrazem.
9)CELOSPOLEČENSKÉ ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA I ZE SVĚTA
- 28. a 29.5. 2010 proběhly v naší republice Sněmovní volby, kandidovalo 15 politických stran ČSSD, ODS, TOP 09, KSČM, Věci veřejné - nová pol. strana vedená známým reportérem televize
NOVA- Radkem Johnem,KONS,SPOZ, STOP, PB,SZ, SUV, ČPS, DSSS, SSO, Občané.
Před volbami vládla vláda Jana Fišera, která se opírala o podporu ODS,
ČSSD a Strany zelených. Strana zelených však vládu přestala v březnu podporovat. Volebním
lídrem ODS měl být Mirek Topolánek, ale po rezignaci byl nahrazen Petrem Nečasem.
Výsledky celorepublikové: ČSSD - 22,08%, ODS - 20,22%, TOP 09-16,70%, KSČM 11,27%,
KDU-ČSL - 4,39%
V Náramči byla volební účast 62,29%: Věci veřejné získaly 15,13% hlasů, KSČM 12,43%,
ČSSD 30,81%, SPOZ 6,48% , TOP 09 6,48%, KDU-ČSL 11,35%, PB0,54%, SZ 1,62%, SUV
4,86%, DSSS 0,54, SSO 1,62%, ODS 8,1%
- Z kultury byl velmi dobře hodnocen český film (podle kritiků) Pouta, režiséra Radima Špačka
a scénáristy Ondřeje Štindla (film je o umanutém estébákovi, kterého ztvárnil Ondřej Malý), další
filmy roku 2010: smutná komedie Roberta Sedláčka Největší z Čechů, kde byla oceněna herečka
Simona Babčáková, také byl natočen loutkový snímek Kuky se vrací Jana Svěráka,
Habrmanův mlýn - obsazený herci Karlem Rodenem a Kristýnou Liška Bokovou.
Za zmínku stojí, že oblíbený zpěvák 80. let - Michal David oslavil 50let života velkým turné po
celé republice , zvaným" Mejdan roku". Smutnou zprávou byla smrt zpěváka Petra Muka (24.5.),
který zemřel zřejmě na předávkování léky, bylo mu 45 let. Z kulturní scény také odešli spolutvůrce
Divadla Járy Cimrmana Ladislav Smoljak a herec Vladimír Dlouhý.
- XXI.zimní olympiáda ve Vancouveru (Kanada)
olympiády se zúčastnilo 82 zemí, 2632 sportovců, z naší republiky bylo 70 mužů a 22 žen.
Velkolepé zahájení bylo 12.2. ve stylu domorodých indiánů,vlajku naší republiky nesl hokejista
Jaromír Jágr. Zakončení bylo dne 28.2.a slavnostně se za naši republiku rozloučila s vlajkou v ruce
nejúspěšnější česká sportovkyně - Martina Sáblíková.
Soutěžilo se celkem v 15sportovních odvětvích - alpské lyžování, biatlon, boby, běh na lyžích,

-9curling, krasobruslení, akrobatické lyžování, lední hokej, sáně, severská kombinace, short track,
skaleton, skoky na lyžích, snowboarding, rychlobruslení.
Medailové pozice ČR:
Martina Sáblíková - rychlobruslení - 3000m - zlato
- 5000 m - zlato
- 1500m- bronz
Lukáš Bauer - běh na lyžích -15km volně - bronz
Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál a Martin Koukal - běh na lyžích - štafeta 4x10km - bronz
Šárka Záhrobská - alpské lyžování - slalom - bronz
Hokejový tým skončil na 7. místě z 12 mužstev.
- Polský smutek -10.4. se stala tragédie u ruského Smolenska - zřítil se polský vládní letoun
s prezidentem Lechem Kaczynskym, jeho manželkou a dalšími vysokými představiteli polského
státu.
- 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 zúčastnilo 204 týmy ve kvalifikaci a 32 týmů v závěrečných turnajích. 3. místo obsadilo
Německo a 4. příčku 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 ukončily neskutečně
povedenou jízdu až ve finále, kde podlehly výběru USA 69:89.

