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První listopadovou sobotu se konal v kulturním domě první bílovický 
countrybál. Pro mne byl první, protože v Bílovicích bydlím teprve třetím 
rokem. Když jsem hledal informace o minulém vystoupení nějaké coun-
try skupiny, zjistil jsem, že pouze na vzpomínkovém večeru Johna Len-
nona dne 8. prosince 2001 zde vystoupila bluegrassová skupina Drive. 
Domnívám se, že countrybály našly oblibu u řady lidí a konají se proto 
na mnoha místech a v mnoha podobách.

V obci se pořádá docela dost kulturních akcí, zejména v plesové sezoně 
bych řekl, že o bály tu není nouze. Avšak ještě mnoho víkendů je v sále 
Obecní hospody volných. Proto jsem uvítal, že se zde konal countrybál. 
Hudba ve stylu country přitáhla k tanci šest desítek návštěvníků všech 
generací. Organizátoři z OS Na Nivách zajistili skvěle hrající skupinu 
4psi z Brna. Jejich podání klasických hitů původem od Johnnyho Cashe 
rozradostnělo každého účastníka bálu.

Na bále vystoupila také taneční skupina Virginia z Brna, která provedla 
několik vlastních choreografií nejen ve stylu country. Tanečnice na úvod 
bálu předvedly clogging na moderní hudbu. Pohádkově nádherná show 
„Co se děje v trávě“ vykouzlila úsměv na tváři každého z nás. Hosté však 
nepřišli jenom kvůli zhlédnutí umění tance této mladé formace, ale sami 
se zapojili do výuky country tanců.

Děvčata i hoši z taneční skupiny Virginia vyzvali k tanci hosty a společ-
ně snadno zvládli dva tanečky. Poté díky výborně hrající skupině 4psi 
někteří neúnavně pokračovali v tanečních kreacích až do chvilky, kdy 
nastala pauza pro oddech kapely. Tu využili návštěvníci k občerstvení 

v Obecní hospodě a také k nákupu lístků do výherní tomboly, která byla 
velmi různorodá a obsahovala mnoho dárků pro děti i dospělé. Tombo-
lu sponzoroval mediální partner Probrněnsko, firmy Elcom a Softcom 
a taky brněnská country skupina Jen tak, jejíž někteří členové tancovali 
Pískajícího Rufuse. Hosté se skvěle bavili a všiml jsem si, že u jednoho 
stolu vznikl bílovický fanklub 4psů.

Dojem z této akce byl pozitivní a už se těším na další bílovický country-
bál, který dle zvěstí od skvěle zpívajícího kapelníka Petra bude v plesové 
sezóně dne 26. února 2011. Děkuji za skvělý večer a přikládám několik 
fotografií z bálu.

Luděk Ledvina

Pan Ing. Jiří Mareček společně se svou 
ženou Ing. Ivou Marečkovou trénuje v 
Bílovicích několik desítek dětí a dospí-
vajících ve sportu, který není všeobecně 
známý – jedná se o radioorientační běh. 
Svěřenci Marečkových získávají jak na 
republikové úrovni, tak ve světě spous-
ty ocenění. Členů stále přibývá, Mareč-
kovi dokázali pro tento sport nadchnout 
děti i rodiče. Mají dvě dcery, které též 
závodí v ROB.

Marečkovi založili svůj oddíl ROB v 
Brně v roce 1982, tehdy pod názvem 
Sportovní základna talentované mláde-
že ROB Brno. V roce 1997 bylo těžiště 
sportovní činnosti přesunuto do Bílovic a 
změněna právní forma včetně názvu na nynější 
SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou.

Kromě toho, že je pan Mareček výborným trené-
rem, je také aktivním závodníkem s mnoha úspě-
chy a to je důvod dozvědět se více. Proto jsme se 
domluvili na rozhovoru pro Bílovický zpravodaj. 
Zde jsou otázky a odpovědi:

1. Kdy jste se poprvé setkal s radioorientač-
ním během a co vás na něm upoutalo tak, že to 
nakonec vedlo k současné popularitě klubu?
Poprvé jsem se s ROB setkal v roce 1973 na měst-
ském přeboru Brna. V té době jsem byl členem 
radioamatérského klubu, takže k technice jsem 

měl blízko a běhal jsem i klasický orientační běh. 
Zůstalo mi to dodnes.

2. Jaké byly začátky v Bílovicích a jak nyní to-
lik členů zvládáte?
V Bílovicích jsme začínali v roce 1997 s našimi 
dcerami a několika kamarády. Na ty se nachytali 
další zájemci a vznikla dobrá parta, což je základ 
jakéhokoli klubu. Během tří let jsme se opět do-
stali mezi českou špičku a od té doby se každo-
ročně umisťujeme s výrazným náskokem na 1. 
místě v národním hodnocení. Nyní máme 70 dětí, 
což nemá obdoby na celém světě.

3. O úspěších oddílu a jednotlivých závodníků 
informuje převážně paní Marečková pravidel-

ně v Bílovickém zpravodaji. Je některý 
z vašich úspěchů nějak zvlášť význam-
ný?
Za hlavní úspěch považuji to, že náš oddíl 
je trvale na špici v žákovských kategori-
ích. Z individuálních úspěchů bych uvedl 
zlatou medaili Jakuba Šroma a 4. místo 
Katky Bžatkové na letošním žákovském 
ME, v roce 2004 se Ondřej Stehlík stal 
dvojnásobným juniorským mistrem světa 
a Tereza Skládanková žákovskou mistry-
ní Evropy.

4. Jste nejen trenérem, ale také závodí-
te. Svěříte se i o vašich osobních úspě-
ších? Jaké medaile jste už vybojoval?

Nejvíc si vážím letošní stříbrné medaile z 
MS, v posledních 11 letech jsem se na ME/MS 
umístil 11x v první desítce. V letošním roce jsem 
získal 7 titulů Mistra ČR v různých disciplínách.

5. Do kolika let se dá dělat vrcholově ROB?
ROB je vytrvalostním sportem, sportovci ve věku 
40-50 let běžně dosahují vynikajících výkonů. 
ME/MS se účastní i závodníci starší než 70 let, 
samozřejmě běží kratší tratě.

6. Můžete vyjmenovat země, které jste navští-
vil v rámci ROB/OB?
Navštívil jsem většinu evropských zemí, Čínu, 
Jižní Koreu, Kanadu.

Rozhovor

Bílovický countrybál přitáhl šest desítek 
návštěvníků

Klasický i orientační běh mi zůstal dodnes
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7. Ve srovnání s tradičními sporty – kopanou, 
hokejem, basketbalem atd. je ROB přece jen 
okrajovým odvětvím. Jaká je podpora státu, 
obce, sponzorů...
Existuje státní podpora talentované mládeže, kte-
rou rozděluje sportovní svaz podle dosažených 
výsledků a aktivity oddílů, rovněž nás podporuje 
obec Bílovice a ČSTV. Sponzoring je v ROB spojen 
spíš s pořádáním významnějších akcí.

8. Jaká jsou pravidla v ROB, jak se to vlastně 
běhá a co se tam dělá?
V závodním prostoru je skryto 5 vysílačů, které 
postupně vysílají vždy 1 minutu v pětiminuto-
vém cyklu. Šestý vysílač, který vysílá nepřetržitě 
na odlišném kmitočtu, slouží k navedení závod-
níka na cíl.
Závodník je vybaven zaměřovacím přijímačem 
a případně mapou závodního prostoru. Jeho 
úkolem je samostatně nalézt všechny vysílače 
a doběhnout do cíle v co nejkratším čase. Pořadí 
vyhledávání vysílačů si závodník volí sám na zá-
kladě zaměření po startu, odhadu vzdálenosti a 
konfigurace terénu. Postup terénem si závodník 
volí na základě mapy a předpokládaného umís-
tění vysílače.
Soutěže v ROB se pořádají v řadě disciplín (klasic-
ká, dlouhá a krátká trať, sprint, foxoring, štafety, 
noční ROB...). ME/MS se účastní přes 30 států.

9. Platí skutečně známé tvrzení, že holky 
a ženy se hůř vyznají v mapách než kluci a 
muži?
Osobně jsem se s výraznějšími rozdíly nesetkal, 
pravdou je ale, že na počet je v ROB i v klasickém 
OB mužů asi o 60% více než žen.

10. Stává se vám, že někdo zabloudí? Co pak 
děláte?
Stává se to poměrně zřídka, jednou za několik let. 
Součástí tréninku je i příprava na neočekávané 
situace, jako je ztráta kontaktu s mapou, porucha 
techniky nebo zranění. Závodníci pak vědí, co dě-
lat a nezpanikaří. Jinak, pokud se někdo dlouho 
nevrací, organizuje se samozřejmě pátrací akce, 
většinou se ztracený ale najde sám.

11. Kolik peněz stojí jeden rok rodiče dítěte, 
které bude aktivně pracovat v bílovickém klu-
bu ROB?
Základní příspěvky jsou 500,- Kč za rok, k tomu 
pobytové výdaje na akcích, oblečení a obuv. Oddíl 
hradí technické zajištění, pronájem tělocvičny, 
dopravu a startovné na akcích.

12. Máme informace, že vyrábíte techniku pro 
závodníky - tzv. „rádia“. Můžete o tom blíže 
pohovořit?
Technika pro ROB - vysílače, přijímače a další za-
řízení pro závodníky i pořadatele - tvoří přibližně 

polovinu obratu mé firmy, asi 90% objemu výro-
by jde na export - tato technika se nyní používá 
ve více než 20 zemích světa. Od roku 1995 byly 
moje vysílače použity skoro na všech MS a ME v 
ROB. Závodníci vybavení mými přijímači získali 
42 titulů Mistra světa a 52 titulů Mistra Evropy.

13. Co Vám ROB dal a vzal?
Dal... mám dobrý pocit z celkem slušné kondice, 
závodění v outdooru je skvělým doplňkem mého 
jinak poměrně intelektuálního a sedavého za-
městnání. Mám spoustu nádherných zážitků a 
přátel po celém světě.
Vzal... s vedením oddílu, funkcemi v mezinárod-
ní federaci a organizováním akcí je samozřejmě 
spousta práce, ten volný čas by se možná dal vyu-
žít jinak, ale mám pocit, že to má nějaký význam 
a nelituji toho.

14. Čemu jinému se rád věnujete ve volném 
čase kromě ROB?
Horské kolo, vysokohorská turistika, obecně out-
doorové aktivity, country hudba, sci-fi…

15. Jak se vám žije v Bílovicích ? 
Žije se nám tu perfektně, považujeme to tady za 
ideál bydlení - je to na venkově, kousek do lesa, 
velkoměsto za rohem... Líbí se nám tu.

Ptala se: Vendula Bartáková

za období od 11. 11. 2010 do 7.12.2010

1) RO doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření  
č. 12/2010.

2) RO zřizuje pro volební období 2010 – 2014 jako své poradní orgány dle 
§ 122 komise a schvaluje předsedy těchto komisí:
Komise dopravní a bezpečnostní - předseda: Ing. Karel Horáček
Komise zdravotní a sociální - předseda: MVDr. Markéta Špatná
Komise kulturně školská - předseda: Ing. Monika Nilašová
Komise sportovní - předseda: Josef Zavadil
Komise pro Bílovický zpravodaj a kabelovou televizi – změna názvu na 
komisi mediální - předseda: MUDr. Vendula Bartáková
Komise pro výstavbu a rozvoj obce - předseda: Ing. Dušan Lázniček
Komise pro životní prostředí - předseda: Ing. Jan Kadlec.

3) RO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu č. 4108-079/001/2010-YPM-Ž pro stavbu kabelového 
vedení NN „Bílovice nad Svitavou, ul. Husova, smyčka NN, Kieslinger“.

4) RO nemá námitek proti přístavbě chaty, vybudování jímky a vrtané 
studny v Bílovicích nad Sv., Mladova č. ev. 327.

5) RO bere na vědomí oznámení AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, že pro obec Bílovice nad Svitavou 
dodavatelské ceny pro rok 2011 nenavyšuje.

V dopise vedení uvedené společnosti ze dne 20.10.2010 pod heslem 
„Vliv změn na trhu na cenovou úroveň“ je vzhledem k rozboru nárůstu 
cen ostatních nákladů na fungování firmy zdůrazněna nutnost úpravy 

dodavatelských cen o 3,2 %. Přesto společnost AVE CZ s.r.o. dodavatelské 
ceny pro obec Bílovice nad Svitavou pro rok 2011 nijak nenavýšila.

Příloha č. 1 ke Smlouvě č. S/200390/3130027/06 (provoz Ekodvora •	
a likvidace vytříděných odpadů v Ekodvoře) – ceník pro rok 2011 – 
ceny zůstávají ve stejné výši jako pro rok 2010.
Příloha č. 1 ke Smlouvě č. S/200415/31300027/06 - Specifikační •	
list pro rok 2011 - změna údaje v počtu obyvatel obce - je uveden 
nárůst obyvatel o 55 občanů (3149 – 3204).
Příloha č. 2 ke Smlouvě č. S/200415/31300027/06 (svoz •	
komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu) – ceník pro rok 
2011 – ceny zůstávají ve stejné výši jako pro rok 2010.

6) RO schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2010.

7) RO bere na vědomí informaci ředitelky MŠ Bílovice nad Svitavou, 
příspěvkové organizace, o uzavření mateřské školy v době od 23.12.2010 
do 31. 12. 2010.

8) Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválení vyrovnaného 
rozpočtu pro rok 2011.

9) RO schvaluje , aby projektová dokumentace na bourací práce objektu 
č.p. 58 byla zpracována Ing. Resem za cenu dle nabídky 17 760,- Kč 
včetně DPH.

Vypracovali: Arnošt Huňař, Miroslav Boháček

Informace z jednání Rady obce Bílovice 
nad Svitavou

Obecní zprávy
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Oddíl atletiky TJ Sokol Bílovice nad Svitavou 
má dlouhou historii. Může se pochlubit mnoha 
úspěchy, mezi které určitě patří tradice Jarních 
běhů a Vánočních běhů Rudolfa Těsnohlídka. 
Jarní běh dosáhl letos půlkulatého jubilea – 
25. ročník a Vánoční běh měl kulaté naroze-
niny v loňském roce – 30. ročník.
Historie Jarního běhu sahá do roku 1986, 
kdy vznikl původně jen jako souboj míst-
ních atletů a občanů Bílovic. Později vešel 
v okolí ve známost a množství závodníků 
vzrůstalo. Závod býval v 80. a 90. letech 
součástí Okresních přeborů družstev mlá-
deže, což bylo obnoveno v minulých 2-3 
letech.

Letošní půlkulatý ročník se vydařil a důstoj-
ně připomenul 25 let jeho historie. Počasí 
nastesti vyšlo v rámci možností výborně – ide-
ální pro běh. Byly hlášeny deště, ale kolem 
Bílovic byl vidět na dešťových  meteorologic-
kých snímcích „suchý“ flek. Přišla pouze kratší 
přeháňka kolem 11 hodiny, která ustala krátce 

před startem hlavní kategorie – muži a ženy. 
V letošním ročníku startovalo 96 závodnic a 
závodníků, což 
je jen kousek za předloňským rekordem v 
účasti. Startující přijeli z široka daleka, což 
nás příjemně překvapilo. Byli tu například 
závodníci až z Moravského Berouna nebo ze 
Štok (u Jihlavy).

Závod proběhl v poklidu v příjemném pro-
středí probouzející se přírody. K žádnému 
vážnějšímu úrazu nedošlo a všichni závod-
níci doběhli do cíle. Musím poděkovat všem 

sponzorům, kteří nás podpořili hodnotnými 
cenami pro závodníky na 1.-3. místě. Byla to 
firma Geodis, Českomoravská stavební spoři-
telna, pojišťovna Kooperativa a brněnský pro-

dejce sportovní obuvi a oblečení ASICS.
Historie Vánočního běhu sahá až do roku 1978, 
kdy vznikl s úmyslem navázat na Vánoční 
běhy, které se v Bílovicích běhávaly v první po-
lovině 20. století. Měl být rovněž především pro 

místní sportovce a další zájemce. Když Vánoční 
běh vešel ve známost, tak množství závodníků 
těsně před „Sametovou revolucí“ vzrostlo až k 
7 desítkám závodníků.
Nyní jde jeho popularita opět nahoru a to hlav-
ně mezi dospělými závodníky. Je trochu škoda, 
že moc nepřibývá mladých závodníků ve věku 
žáků ZŠ. Věřme, že si mládež opět najde svou 
cestu k atletice a spojí příjemné (pohyb v příro-
dě) s užitečným (aktivní trávení volného času). 
Loňského jubilejního 30. ročníku se účastnilo 
78 závodníků a všichni odjížděli spokojeni, zá-
vod se jim líbil.
Rádi tedy uvítáme i letos všechny věkové ka-
tegorie závodníků na tratích v krásných lesích 
Bílovicka. Někdy je to běh v čerstvě zasněžené 
krajině, jindy je to ještě barevná podzimní kra-

jina. Na všechny bude čekat po doběhu ob-
čerstvení a pro vítěze budou připraveny hod-
notné ceny díky našim sponzorům jako jsou 
firmy Sanasport, RBS behshop.cz, pojišťovna 
Kooperativa a další.
Atletický oddíl má samozřejmě své trénin-
ky, na kterých rádi uvítáme další zájemce o 
atletiku z řad žáků ZŠ. Mladé atlety trénuje 
Kateřina Lišková, která se věnuje spíše těm 
starším a Lucie Hošková, ta pracuje s těmi 
nejmladšími – tzv. přípravkou, což jsou žáci 
prvních ročníků ZŠ. Tréninky většinou pro-
bíhají na hřišti nebo v tělocvičně sokolovny, 
pouze přípravka má trénink každou středu v 

tělocvičně ZŠ. Bližší informace o bězích i tré-
nincích najdete na internetových stránkách 
behy.bilovice.info.

člen organizačního týmu Martin Šerák

Vážení a milí příznivci bílovického sportu,
končí závodní sezóna 2010 a pro náš oddíl 
znamenala mimořádně úspěšný rok. Tak pře-
devším celý oddíl se opět umístil na 1. místě 
v hodnocení soutěží národního žebříčku s vel-
kým bodovým náskokem. Členská základna 
oddílu se opět rozrostla a nyní čítá 162 členů. Z 
toho je 70 dětí do 15 let.
Oddíl uspořádal pro žáky 2. stupně Základní 

školy v Bílovicích nad Svitavou 
již 3. ročník Dne orientačních 
sportů. Dále krajské, okresní a 
místní soutěže, jarní a letní sou-
středění oddílu s mezinárodní 
účastí a mezinárodní soutěž Pod-
zimní liška zařazenou do České-
ho poháru v ROB. Kromě toho 
má už od loňského roku veliký 
úspěch projekt „ROB školka“ pod 

vedením Pavly Hažmukové pro děti už od 4 let. 
V tomto projektu máme světový unikát. Celo-
ročně probíhají tréninky buď v tělocvičně nebo 
v lesích kolem Bílovic.
Mezi individuálními úspěchy je nutno vyzdvih-
nout hlavně titul žákovský Mistr Evropy Jakuba 
Šroma a titul Vícemistr světa Jiřího Marečka.
Celkově startovalo na MS 8 členů oddílu v bar-
vách České republiky, Slovenské republiky 

a Velké Británie. Kromě individuální stříbrné 
medaile Jiřího Marečka ve veteránech získali 
členové oddílu na Mistrovství světa v chorvat-
ské Opatiji ještě stříbrnou a 3 bronzové medai-
le ve družstvech.
Na žákovském Mistrovství Evropy ve sloven-
ských Bojnicích startovali 4 závodníci. Kromě 
zlata Kuby Šroma získali členové oddílu ještě 2 
stříbrné a 1 bronzovou medaili.
V roce 2010 členové SK RADIOSPORT získali 
31 titulů Mistr/Mistryně České republiky v 
různých disciplínách ROB.
Za těmito úspěchy se skrývají píle, pot a tvrdá 
dřina závodníků i trpělivost trenérů. Děkujeme 
také všem sponzorům, příznivcům a rodičům 
za jejich podporu a přejeme hodně zdraví a po-
hody v novém roce 2011.

Ing. Jiří Mareček

sport

Citát
Právě tak, jako dobrý básník, i příroda umí i nejmenším množstvím prostředků vytvořit největší efekty.

heinrich heine

Připomeňme si historii Jarních běhů 
a Vánočních běhů Rudolfa Těsnohlídka

SK Radiosport: ohlédnutí za úspěšným rokem 2010


