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1)KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V OBCI:
3.1. Tříkrálová sbírka
29.1. Myslivecký ples
19.2. Hasičský ples s předtančením žáků z 9. tříd ZŠ Budišov
27.2. Setkání důchodců v kulturním domě
5.3. Masopustní průvod obcí
27.3. Dětský karneval
30.4. Pálení čarodějnic u kabin a na hřišti
14.5. Nové osvětlení na cestě do Doubí
21.5. První taneční zábava v Doubí, hrála skupina Vjetef
4.6. Taneční zábava v Doubí, Extáze
11.6. Revival festival v Doubí - 4 kapely
25.6. Dětský den - hasičská soutěž v požárním útoku pro děti, ukázky zásahu policie ČR a hasičů
Budišova
25.6. Skupina Bagr v Doubí
2.7. Zábava Extáze
8.7. Zábava Bagr
červenec 2011 - mládež z naší obce se aktivně zapojila do pracovního dění a natřela lavičky a
všechno ze dřeva v areálu za KD. Velice také pomohla se zatrubněním potoka mezi
domy Lopatářů a Hospůdků na dolním konci - vše je součástí kanalizace Křižní cesty
15.7. Taneční zábava -Morčata na útěku
23.7. Doubí - Archa

-230.7. Doubí - Extáze
srpen 2011 - úřední hodiny na Obecním úřadu v Náramči denně 8-12.00hod (p. Kateřina Francová)
13.8. Regon v Doubí
20.8. Taneční zábava se dvěma kapelami - Extáze a Vjetef
3.9. Opékání selete -hasičky, za KD
září 2011-nová paní prodavačka v Jednotě Moravské Budějovice-p. Zdena Čtveráčková
- nový povrch cesty do Doubí- vyfrézovaný materiál z dálnice D1)
3.9. Doubí - Bagr
10.9. Vjetef- zakončení letní sezóny v Doubí
2.10. Vítání občánků
7.10. Uspávání broučků - lampionový průvod kolem obce
30.11. Vykradení obchodu JMB
17.12. Výroční hasičská schůze
18.12. III.ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise
22.12. Živý betlém u kapličky - vystoupení dětí z Náramče

2) POHYB V EVIDENCI OBYVATEL
Na začátku roku 2011 měla naše obec 349 obyvatel a na konci roku se počet zvýšil na 358.
Narodili se: 29.6. Kubátová Agáta
2.7. Burianová Adéla
6.7. Smolík Zbyněk
Zemřeli: 30.5. Bohumil Ujčík
22.12. Sedláková Marie
Do obce se přistěhovali:
Svobodová Valérie, Šavelková Irena, Hospůdková Lucie, Zejda Miroslav, Sýkora Lukáš,
Dobrovolná Lenka, Dobrovolný Pavel, Dobrovolná Daniela, Dobrovolná Denisa, Valach Jiří,
Valach Andreas, Valach Jiří ml., Valachová Elisavet, Hlávka Martin, Hlávková Marcela, Žilková
Klára
Odstěhovali se:
Nováková (Věžníková)Iveta do Rosic, Křečková Věra, Křeček Jakub a Křeček Matěj do Třebíče,
Karafiát Martin do Trnavy, Křeček Petr do Třebíče, Neuwirth Jaroslav st.
Sňatky:
28.5. 2011 Zdeněk Hospůdka a Lucie Adamová ( z Trnavy)
2.7. 2011 Martin Karafiát a Lenka Janoušková (z Trnavy)

-3Významná životní jubilea letos slavili:
leden :
Vlčková Jarmila -70let
Doležalová Dana- 60let
Komínek Alois -80let
únor:
Doležal Josef -70let
březen:
Tůma František -50let
Matějek Josef -65let
duben:
Hajduk Jiří -60let
Čermák Jaroslav- 60let
květen:
Mezlíková Aloisie -85let
Hloušek Josef -60let
červen:
Kršková Vlasta -70let
srpen
Lehká Drahomíra -70let
září:
Švěcová Jiřina -65let
říjen:
Janová Marie -80let
listopad:
Zahrádka Bohuslav- 80let
prosinec:
Hospůdka František -65let

3)VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Již druhým rokem se o zeleň v letní sezóně i o odhrabování sněhu z chodníků v zimní sezóně
pečlivě starají paní Burianová se synem Pavlem, kteří vykonávají i drobné úpravy a opravy v obci.
Na jaře letošního roku se přistavěly nové sloupy veřejného osvětlení nad cestou do letního
výletiště Doubí a na podzim 2011 se na tuto cestu navezl materiál z opravované dálnice D1, tím se
celý povrch vyrovnal a zpevnil.
V srpnu tohoto roku nastoupila do kanceláře Obecního úřadu v Náramči paní Kateřina Francová,
tím se úřední hodiny přesunuly na každý den dopoledne od 8.00 do 12.00hod,ale zůstává i doba
středečniho podvečera s úředními hodinami paní starostky Jelínkové i místostarosty Dobrovolného.
V obci také probíhaly drobné opravy a místní mládež se zapojila do natírání laviček a všeho
dřevěného v areálu za kulturním domem. Zejména chlapci také pomáháli se zatrubněním potoka na
"Dolňáku" mezi Lopatářovým a Hospůdkovým domem- tyhle práce souvisely s kanalizací U Křižní

-4cesty, kde se v současné době dostavují 4 domy (Milan Mezlík, Josef Mezlík, Martin Hlávka a Petr
Kolomazník)
Na podzim byly firmou napojeny kabiny FK na přípojku obecní vody z řádu a také byla panem
Jiřím Suchánkem provedena oprava domku pro rozhodčí, který stojí vedle kabin

4)INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
LEDEN 2011- paní Ludmila Jelínková byla zvolena zastupiteli jako zástupce do mikroregionu
Horácko
- Obecní úřad podal jménem zastupitelů žádost na grantový program POV na vybudování části
kanalizace U Křižní cesty
- zastupitelé schválili částku 15 000Kč na provoz fotbalového hřiště
- informace o Tříkrálové sbírce: v Náramči se vybrala částka 8 664Kč, za celou budišovskou
farnost se odevzdala částka 63 373Kč
●

ÚNOR 2011 - byl schválen nový rozpočet - částka 7. 624 428Kč
- se souhlasem zastupitelstva byla vypovězena smlouva na poskytování internetových služeb
společnosti T-mobile Czech republik
●

●

DUBEN 2011 -zastupitelstvo schválilo odstoupení velitele zásahové jednotky SDH pana
Františka Suchánka. Od 1.7. se stal novým velitelem pan Zdeněk Hospůdka ml.

KVĚTEN 2011- byl schválen nový provozovatel internetu, třebíčská firma Mírovka.net pod
vedením pana Luboše Hutaře.
- došlo k navýšení internetu na 44 mega.
- Obec žádala Úřad práce v Třebíči o vytvoření nového pracovního místa pro veřejné práce Burianovi- zatím pracovali pro obec jako brigádníci.
●

●

ČERVEN 2011- na Obecním úřadu se řešil velký problém s únikem 400m3 vody z veřejné sítě,
důvodem mohl být i černý odběr ze sousedního objektu, ale to bohužel nelze prokázat

SRPEN 2011- zastupitelstvem byl schválen prodej 2 parcel v lokalitě U křižní cesty.
- Také byly schváleny poplatky za přípojky kanalizace ve výši 10 000Kč
- Schváleny byly též poplatky za pronájem areálu Doubí - pro místní organizace za 1000kč a pro
soukromé akce místních obyvatel za 500Kč.
- Též byl schválen příspěvek farnosti Budišov na opravu korouhve Svatého Godharda ve výši 30
000Kč
●

●

ZÁŘÍ 2011- zastupitelé vzali na vědomí oznámení o provedení závěrečné kontrolní
prohlídky stavby " Inženýrské sítě v lokalitě U Křižní cesty"
- Vzali též na vědomí opravu komunikace do Doubí a přípojku vody z řádu do kabin FK.

-5LISTOPAD 2011- Zastupitelé schvalovali obecně závazné vyhlášky:
č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
č. 2/2011 o místním poplatku ze vstupného
č. 3/2011 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství ( prodejci )
č. 4/2011 o místním poplatku ze psů.
●

PROSINEC 2011- zastupitelé se domlouvali na termínu inventur, které následovně
proběhly dne 28.12.
- Projednávaly se darovací smlouvy městysu Budišov za pozemek k.ú. Budišov o výměru 0,0037ha
a obci Benetice - lesní pozemek o výměru 0,0047ha.
●

5)SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Členská základna evidovala v tomto roce 109 členů.
- 20.2. byly v dopoledních hodinách provedeny preventivní prohlídky komínů v domácnostech , a
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 opět duo Demenato (Zdeněk
a Marie Suchánkovi z Třebíče)
-5.3. se konal každoroční masopustní průvod obcí. Byla pěkná slunečná sobota a sešlo se bezmála
50 masek. Po skončení obcházení vesnice s kapelou čekalo na masky v pohostinství překvapení
v podobě vývarové polévky, jitrniček a jelítek.
-22.3.byla neopatrně vypalována tráva u hasičské nádrže, bylo celkem větrno a oheň se nečekaně
rozšířil na přilehlou louku ZD. K požáru se dostavila zásahová jednotka Nárameč, která oheň
uhasila.
-27.3. se konal dětský karneval, tentokrát s tématem "Vodní svět", děti z mateřské školy již několik
dnů vymalovávaly různé sladkovodní i mořské živočichy, které jim předmalovaly některé šikovné
maminky s paní učitelkou . Také do "Pekla" tatínci chystali kulisy na stezku odvahy, děti mohly
vidět vodníka, mlýn s klapajícím vodním kolem, děti přecházely přes pomyslný močál, kterým
provázel převozník, nechyběl rybář s udicí, a konec patřil pirátům na opravdové lodi.
Hlavně k tanci a dovádění hrála skupina Demenato a celým karnevalem , soutěžemi provázela
Lenka Šmídová jako kapitán. Součástí karnevalu bylo losování velké tomboly s hodnotnými
hračkami a dárky pro děti.
-26.4. byla zorganizována brigáda malých i velkých hasičů na úpravu tréninkového hřiště za kurty.
Hraběmi se srovnával terén, sbíraly se kameny a chystalo se hřiště na zasetí trávou.

-6-4.5. zasahovala hasičská jednotka v Zemědělském družstvě v Budišově, ucpala se tam odkalovací
jímka bioplynové stanice.
-8.5. se uskutečnil den otevřených dveří v hasičských zbrojnicích našeho okrsku.
-12.5. provedlo několik hasičů sběr železného šrotu, hasiči utržili 16 380Kč
-22.5. okrsková soutěž v požárním sportu se konala v Budišově, náramečtí hasiči měli zastoupení
v 5 družstvech a také děti z MŠ. Mladší žáci se potýkali s technickou závadou a útok nedokončili.
Starším žákům se naopak vedlo skvělě a vyhráli 1. místo z 5 družstev, následovaly je ženy také na
1. místě a muži na 5.místě. Jako každý rok měly velký úspěch děti z přípravky MŠ. Bylo krásné
slunečné počasí (závody byly o týden později kvůli nepřízni počasí v předcházejícím týdnu)
-25.6. dětský den byl v duchu hasičské soutěže v požárním sportu pro děti na fotbalovém hřišti. Po
ukončení hasičské soutěže byly pro děti nachystány ještě stanoviště s různými soutěžemi a
odměnami pro všechny děti. Velký ohlas měla ukázka zatýkání podezřelé osoby Policií ČR, ukázka
zbraní, policejního auta, kterým policisté svezli děti na přání po okolí Náramče (měli jsme zde
kolegu hasiče -strážníka Františka Zedníčka) . Na závěr čekalo ještě jedno překvapení, hasiči
z Pozďatína vytvořili na louce vedle kabin hromadu pěny, ve které se vykoupaly všechny děti a
neodolali i mnozí dospělí. Naši hasiči potom děti oplachovali hadicí s chladnou vodou
z Gbeláčku, ale to radost a spokojenost dětí nepokazilo.
- 4.8. zasahovala jednotka hasičů u Valdíkova na posečeném poli, kde od technické závady
kombajnu pana Bouzka chytilo strniště. Zasahovali profesionálové z Třebíče, velká cisterna z
Rudíkova i Budišova a naši hasiči měli za úkol dopravování vody na doplňování cisteren. Škoda na
majetku byla vyčíslena na 120 000Kč.
-3.9.se v areálu za KD peklo na plechu na otevřeném ohništi sele, které vyhrály ženy v Budišově.
Byli pozváni všichni hasiči, kteří si pochutnali nejen na výborném masu (nakládali a pekli p.
Marian Trojan a p. Ladislav Křivý z Kundelova),ale i na buchtách, slaném pečivu a dobrém pití.

-21.9. námětové cvičení okrsku se konalo v areálu Zemědělského družstva v Náramči, ale nebylo
dodončeno, protože hasiči byli Policií ČR odvoláni na pátrací akci po muži, který chtěl v oblasti
kolem Trnavy dobrovolně ukončit svůj život (podle zanechaného dopisu). Hasiči vytviřili rojnici
podle lokalizace mobilu a opravdu se jim podařilo muže najít, byl zraněný, ale při vědomí
(zachránci z našeho sboru - František Zedníček a Jindřich Raus).
-17.12. 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 , potom byla promítnuta videa z hasičských soutěží.

-76)FOTBALOVÝ KLUB BUDIŠOV-NÁRAMEČ
soutěž jaro 2011
14.k. so 26.3. Budišov-Nárameč- Březník 1:2
15.k. ne 3.4. Radkovice- Bud. -Nárameč 3:2
16.k. so 9.4. Bud.-Nárameč - Třebenice 3:1
17.k. ne 17.4. Smrk-Bud.-Nárameč 0:0
18.k. so 23.4. Bud.-Nárameč - Lipník 3:1
19.k. so 30.4. Bud.-Nárameč - Rudíkov- Trnava 2:0
20.k. ne 8.5. Rouchovany - Bud.-Nárameč 4:1
21.k. so 14.5. Bud.-Nárameč - Rapotice 3:0
22.k. so 21.5. Přibyslavice- Bud.-Nárameč 4:2
23.k. so 28.5. Bud.-Nárameč- Hartvíkovice 3:2
24.k.ne 5.6. Koněšín - Bud.-Nárameč 1:3
25.k. so 11.6 .Bud.-Nárameč - Jaroměřice 3:0
26.k. ne 19.6. Sokol Výčapy - Bud.- Nárameč 9:0
Po jarní dohrávce soutěže (podzim 2010- jaro 2011) skončil náš tým v tabulce na 6.místě ze 14
mužstev se ziskem 37 bodů a skóre 50:53.
Sokol Březník postoupil do okresního přeboru -II.tř.naopak sestoupil tým Sokola Hartvíkovice.

soutěž podzim 2011
1.k.so 6.8.. Bud.-Nárameč - Myslibořice 2:2
2.k. so 13.8. Lipník -B.-Nárameč 2:1
3.k. ne 21.8. Bud.-Nárameč - Rudíkov -Trnava 1:0
4.k. so 27.8. Rapotice - Bud.-Nárameč 5:3
5.k. ne 4.9. Bud.-Nárameč - Koněšín 4:3
6.k. so 10.9. Okříšky -Bud.-Nár. 7:1
7.k. so 17.9. Bud.-Nárameč - Rouchovany 1:2
8.k. so 24.9. Bud.-Nárameč - Jaroměřice 0:2
9.k. ne 2.10. Radkovice - Bud.-Nár. 7::3
10.k.ne 9.10. Bud.-Nár. - Třebenice 6:2
11.k. ne 16.10. Ocmanice - Bud.-Nár. 2:4
12.k.ne 23.10. Bud.Nár. - Horní Újezd 1:1
13.k. ne 30.10. Smrk-. Bud.-Nár. 0:5
14.k. nehrálo se, nezpůsobilý terén zima

7) SPORTOVNÍ DĚNÍ V OBCI
-18.12. 2011 se v sále kulturního domu konal PINGPONGOVÝ TURNAJ.
Jednotlivci:
1.místo - Čech Stanislav st.
2.m.- Raus Jindřich
3.m. -Benáček Lukáš

-84.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 2011
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

8) POČASÍ U NÁS I V CELÉ ČR
leden - ledovka (častý namrzající déšť), v půli měsíce náhlé oteplení až 7°C a opět vystřídáno
mrazy, až arktickými -20°C (30.,31.1.)
únor - studená fronta, silný vítr, střídání tlaku a vlhkosti vzduchu
březen- ráno mrazíky, přes den nad 10°C
duben- vysoké denní teploty (7.4. až 23°C), průměrně však kolem 15°C, střídání front
doprovázeno silnými větry, v půlce dubna prudké ochlazení - sníh na horách!
květen- chladno (ranní mrazíky), první bouřky
červen- procházela přes naše území studená fronta se silnými bouřkami (četné škody na majetku),
červenec - i zde bylo střídání front, kdy následovaly trvalé srážky a místní povodně
srpen- až koncem léta se dostavila tepla ve formě přímo tropických teplot ,hodnoty kolem +35°C a
noční +25°C!- nový rekord,tepla jsme si užili jen týden.
září - přišlo ochlazení, ale příjemné teploty kolem +20°C¨
říjen- pokračoval krásný slunečný podzim s teplotami i přes 23°C

-9listopad - až ke konci podzimu se začalo ochlazovat, ale sníh nikde nebyl. Listopad byl hodnocen
jako extrémě suchý
prosinec - až kolem 16.12. začal padat sníh, koncem prosince se ale oteplilo a sníh roztál.

9)CELOSPOLEČENSKÉ ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA I ZE SVĚTA
a) ZAJÍMAVOSTI Z TŘEBÍČSKA
-rok 2011 začal silným větrem, mrazem a sněhem, a hned začátkem roku 26.1. se u Kundelova stala
dopravní nehoda autobusu, který vyjel z vozovky a narazil do stromu, dva cestující byli lehce
zraněni
-město Třebíč začalo s druhou etapou protipovodňových úprav. Začalo se v Podklášteří a
pokračovalo se od mostu po proudu řeky. Místy se ochranná hráz zvýšila až o 120cm
-Martina Svobodová - v únoru letošního roku vyhlásily Horácké noviny soutěž "Miss foto
Horáckých novin", do užšího výběru se dostalo 11 dívek. Naše obec zde měla velké želízko v ohni"
-krásnou dvacetiletou studentku Martinu Svobodovou. Hlavní hlasování do soutěže probíhalo
formou přidělování hlasů přes internet. O přední dvě příčky soupeřily Martina z Náramče a Martina
Nováková z Číměře. A k naší radosti získala titul Miss foto H.n. počtem 10 107hlasů právě naše
Martina Svobodová. Vyhlášení výsledků se konalo kolem 16hodiny odpoledne na třebíčském
náměstí. Martina získala šperky, poukazy na oblečení, na bowling a také hlavní výhru - zájezd do
zahraničí v hodnotě 10 000Kč. Stala se na celý rok oficiální tváří Horáckých novin, se kterými
později nafotila reprezentativní kalendář pro rok 2012
- sportovní úspěch budišovského překážkáře Petra Svobody- v sobotu 5.3. Petr běžel v Paříži na
halovém mistrovství Evropy závod na 60metrů přes překážky a po úžasném výkonu proběhl cílem
jako 1.
b)CELOROČNÍ UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE
- v únoru byla ekonomickými ministry vlády představena Česká důchodová reforma. Změnou je
zavedení tzv. Dvoupilířového systému, kdy si lidé sami mohou vybrat, zda budou spořit část svých
peněz na důchod v soukromých penzijních fondech (část peněz by nešla do státního rozpočtu- první
pilíř). Mohou se zapojit však lidé do 35let, starší se budou rozhodovat už jen pro druhý pilíř.
Součástí reformy je také věk odchodu do důchodu - po roce 2030 půjdou do důchodu muži ve věku
65 let a ženy mezi 62-65 lety
-25., 26.3. 2011 proběhlo v Česku celostátní sčítání lidu, domů a bytů, které zajišťoval Český
statistický úřad
-31.3. přestala platit česká papírová bankovka v hodnotě 50Kč
-16.6.se konala jednodenní stávka v dopravě, zastavily se vlaky, některé autobusové spoje i
tramvaje, nejelo ani pražské metro
-14.-17.7. se v Ostravě uskutečnilo osmé Mistrovství Evropy v atletice do 23let

-10-30.11. Česká televize ukončila analogové televizní vysílání
-10.12. proběhlo úplné zatmění měsíce, ale u nás bylo vidět pouze částečně
- 18.12. zemřel ve věku 75let p. Václav Havel - bývalý prezident ČR, disident a dramatik
Od pondělí 19.12. do pátku 23.12. byl vyhlášen státní smutek ( byly zrušeny většiny společenských
akcí, vánočních večírků, omezení platilo i pro sportovní akce, bylo upraveno televizní vysílání,
které bylo většinou věnováno životu a dílu p. Havla. Kasína a herny byly podle zákona úplně
uzavřeny) Ve dnech 20.a 21.12. byla rakev s ostatky vystavena v prostorách Pražská Křižovatka,
kde se jí poklonily tisíce lidí. Ve středu byla rakev s ostatky V.Havla přemístěna do Vladislavského
sálu Pražského hradu. Přesun provázel smuteční průvod, kterého se zúčastnilo přes 10 000lidí. V
poslední fázi smutečního průvodu byla rakev přeložena na lafetu houfnice taženou 6.
černými kladrubskými vraníky a jako bývalému vrchnímu veliteli vojsk složila hold i Armáda ČR.
- 23.12. se konal státní pohřeb posledního československého a prvního českého prezidenta
v katedrále svatého Víta, Váslava a Vojtěcha na Pražském hradě. Zúčastnili se vdova Dagmar
Havlová, bratr Ivan M. Havel a další rodinní příslušníci. Mezi přítomnými oficiálními smutečními
hosty byly vysocí čeští ústavní činitelé v čele s prezidentem ČR Václavem Klausem.
Dále pak 16 hlav států, diplomaté a řada jiných významných hostů z ČR i zahraničí. Pohřeb se
zahájil ve 12.hodin minutou ticha, kdy se v celé naší zemi rozezněly zvony všech kostelů a kaplí.
Hlavní částí pohřbu byla zádušní mše, kterou celebroval arcibiskup pražský a primus český
Dominik Duka za účasti mnoha kancelebrantů. Z představitelů českého politického života
vzpomněli na odkaz Václava Havla prezident ČR Václav Klaus, ministr zahraničních věcí Karel
Schwarzenberg. Smuteční řeč pronesla také bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine
Albrightová. Po skolnčení obřadu byla rakev s ostatky převezena do strašnického krematoria, kde se
v 16hod konal soukromý rodinný obřad. Poté byly ostatky zpopelněny. Urna s popelem Václava
Havla je uložena v rodinné hrobce pod arkádami kaple sv. Václava na Vinohradském hřbitově
v Praze.

c)UDÁLOSTI VE SVĚTĚ
-11.3. zasáhlo Japonsko silné zemětřesení o síle 9,0 stupně Richterovy škály a následovné tsunami
místy vysoké až 39 metrů. Během zemětřesení došlo k 900 otřesů, vlivem zemětřesení zemřeli 4
lidé, ale největší zkázu přineslo tsunami. Masa vody, která se šířila všemi směry , zaplavila všechna
pobřeží Pacifiku. V Japonsku pronikla až 15 km do vnitrozemí, některá města byla vymazána
z mapy. Aktuálně bylo evidováno 15 365 obětí , ale dalších 10 000lidí se pohřešovalo. Zasaženy
byly také japonské jaderné elektrárny, hlavně Fukušima, které selhalo chladicí nouzové zařízení a
vybuchl zde nahromaděný vodík, tím došlo k úniku radiace, evakuováno muselo být asi 20 000 lidí.
Komplikace trvaly dlouho i díky velkému přerušení dodávek elektřiny, vody a všech ostatních
zdrojů. Byla to zřejmě nejničivější katastrofa v dějinách, co se do velikosti týče.
- 29.4. se konala královská svatba Prince Williama z Walesu (druhého v pořadí následovníka na
britský trůn) a Catherine Middletonové. Kate dostala zásnubní prsten po princezně Dianě. Svědkem
Prince Williama byl jeho mladší bratr Harry a svědkyní Kate byla také mladší sestra Pippa. Obřad
sledovalo na 800 tisíc diváků a téměř 2 miliardy z celého světa prostřednictvím televizních přenosů.
-22.7. vybuchlo ve vládní čtvrti norského Osla několik explozí 8 lidí zde zahynulo, ale o několik

-11hodin později se stala obrovská tragédie na letním táboře Svazu dělnické mládeže na ostrůvku
Vtoya- muž převlečený za policistu zde postřílel 69 mladých lidí. Útočník Anders Breivik se
následně přiznal a byl odsouzen k 24 letům vězení.
- 7.9. došlo k letecké havárii letounu ak-42 u ruské Jaroslavli, na jehož palubě se nacházel hokejový
tým Lokomotivu Jaroslalv. Na palubě tohoto letadla byli i 3 čeští hokejisté - Josef Vašíček (rodák z
Havlíčkova Brodu), Jan Marek a Karel Rachůnek. Letounu se nepodařil uskutečnit vzlet a po
nízkém startu se zřítil z výšky několika metrů, rozlomil se a začal hořet. Z 45 pasažérů (i s
posádkou) přežily 2 osoby.

