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vážení sportovní přátelé,

rádi bychom vás v několika bodech 
seznámili s výsledky uplynulé, podle 
našeho názoru velmi úspěšné sezóny:
Sk RADioSPoRT bílovice nad 
Svitavou se už po desáté za sebou  
s obrovským náskokem umístil na 
prvním místě v hodnocení národního 
žebříčku ČR, a to v bodovém hodnocení 
i počtu závodníků.
celkové hodnocení: 
1. GbM - SK RADiOSPORT bílovi-
ce nad Svitavou (7405,43 bodů)
2. FPA - SZTM Rob Pardubice 
(4694,38 bodů)

hOdnOTí UpLynULOU sezÓnU
sk radiosport

Mistrovství Evropy v ROB - Baile Felix (Rumunsko) - radost po vyhlášení výsledků posledního 
závodu (Jiří Mareček, Andrea Moučková, Pavla Hažmuková, Zbyněk Žáček)

Výprava ČR na žákovském ME v bulharském Primorsku - z Bílovic Katka Bžatková, Martina 
Dvořáková, Jan Priessnitz, Robert Polák, Jakub Šrom a Jiří Mareček (vedoucí výpravy)

3. DcH - RADioElEkTRoNikA 
cheb (4257,02 bodů)
(celkem je v ČR 24 oddílů)
bílovičtí závodníci získali celkem 31 
titulů Mistr/Mistryně ČR.
Do reprezentačního družstva ČR na 
žákovském Me (bulharsko) se nomi-
novalo 5 závodníků z našeho oddílu 
- katka bžatková, Martina Dvořáková, 
Jan Priessnitz, Robert Polák a  Jakub 
Šrom. všichni se umístili v první de-
sítce a  i když svými výkony nedosáhli 
na individuální medaile, podíleli se 
významně na zisku řady medailí v tý-
movém hodnocení.
Na Mistrovství evropy dospělých v ru-
munském baile Felix nás reprezentovalo 
8 závodníků v barvách České republiky, 
Slovenska a  velké británie (Andrea 
Moučková, Alžbeta Stehlíková, Pavla 
Hažmuková, Alexandra látalová, Mária 
Fekiačová, Zbyněk Žáček, Steve chalk, 
Jiří Mareček). Rovněž z této akce jsme 
si přivezli řadu cenných kovů.
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SK RADiOSPORT má v současné 
době 179 členů, což z něj dělá největší 
oddíl v ČR a jeden z největších oddílů 
na světě. věkové rozpětí závodníků 
máme od 4 do 61 let a v každé věkové 
kategorii máme závodníky, se kterými 
se musí na soutěžích počítat.
v letošním roce se můžeme pochlubit 
úspěšnou organizací řady akcí. Přede-
vším je to samozřejmě Mezinárodní 
Mistrovství ČR v ROb, JM krajský 
přebor, další dvě soutěže krajského 
žebříčku a řada okresních a místních 
akcí. Dále pak jarní a letní tréninkové 
soustředění a - trochu z jiného soud-
ku - závod ve sportovním trekingu 
bílovické krpály.
Po celý rok pořádáme pravidelné tré-
ninky v několika skupinách - od před-
školních dětí až po zdatné závodníky 
zařazené do reprezentačního výběru.

PřIjĎTe MeZI náS!
Rob je moderním sportem pro 
všechny věkové kategorie. Pro ty, kteří 
si chtějí dokázat, že na to mají, i pro 
ty, kteří si chtějí jen volně zaběhat po 
lese. Rob spojuje zájem o moderní 
techniku, volný pohyb v přírodě 
i orientaci.
Pokud byste si chtěli tento krásný 
sport vyzkoušet, přijďte mezi nás! 
v zimním období probíhají tréninky 
v tělocvičně ZŠ v bílovicích nad 
Svitavou vždy v pondělí 17:00-18:00 
(určeno hlavně pro děti od 4 do 16 let) 
a ve středu 18:00-19:30 (určeno hlav-
ně pro starší a  zdatnější). Přijďte se 
podívat, rádi vás mezi sebou uvítáme.

nA ZáVěR...
bychom rádi poděkovali
•	 starostovi bílovic panu Huňařovi 

a celému obecnímu zastupitelstvu 
za trvalou podporu, kterou nám 
poskytují

•	 všem sponzorům, příznivcům, 
přátelům a rodičům dětí za jejich 
přízeň a podporu

•	 všem aktivním členům oddílu za 
jejich úsilí a výsledky

a ujistili vás, že si tohoto přístupu 
velmi vážíme a uděláme vše pro to, 
abychom úspěšně reprezentovali bí-
lovice nad Svitavou i v dalších letech.

Jiří a Iva Marečkovi

jak si představujete 
střed obce?
Zastupitelé obce se shodli na zahájení 
kroků vedoucích k  řešení současného 
neutěšeného stavu středu bílovic.
Protože dřívější architektonické studie 
řešení středu obce nejsou v  současné 
době dohledatelné, navrhuje vedení 
obce vyhlášení soutěže o  nejlepší ar-
chitektonický návrh řešení středu obce 
bílovice nad Svitavou pro studenty 
fakulty architektury vUT brno. co si 
představit pod „středem obce“? Jedná 
se o plochu na levé straně návsi vedle 
hlavní silnice, která zahrnuje obě zelené 
plochy podél silnice na Polanku, plochu 
před domem č.p. 24 po paní Trnkové 
a dále plocha mezi domem č.p. 24 až 
k pekárně. Již nyní se myslí na dostavbu 
zázemí pro sál obecní hospody.
Protože se jedná o  výrazný zásah do 
vzhledu středu obce, vyzýváme občany, 
aby přispěli svými nápady k  diskusi 
o funkci středu obce a vyjádřili se nej-
později do 31.12.2011 buď prostřed-
nictvím e-mailu na adresu zpravodaj@
bilovice-nad-svitavou.cz, nebo vhodili 
své návrhy do schránky u  vchodu do 
budovy oÚ.
Do zadání architektonické soutěže bu-
dou vaše náměty zakomponovány. vý-
sledkem bude výběr několika vítězných 
studí, ke kterým se budou moci vyjádřit 
občané ve veřejné diskusi.

Zastupitelstvo obce 
Bílovice nad Svitavou

ankeTa 
17.12.2011 vánoční jarmark 8.30 - 

12.00 - zahrádka před sokolovnou, 
sobota

24.12.2011 Štědrý den, v 15 hod. 
sv. mše pro děti v kostele

24.12.2011 Štědrý den,  ve 
22. hod. tradiční noční mše se 
zpěvem Rybovy mše vánoční – 
chrámový sbor

25.12.2011 Živý betlém v 17 hod. 
před kostelem - divadelní soubor 
boTA

8. 1. 2012 koncert Smíšeného 
sboru kantilény se sólisty, Matin 
Jakubíček - varhany, diriguje 
Martin Franze, program - ca-
mille SaintSaëns: vánoční orato-
rium, kostel cyrila a Metoděje, 
neděle

15.1.2012 Dětský maškarní – Mc 
Žirafa a Sokol, sokolovna, neděle

21.1.2012 Hasičská zábava – 
SDH bílovice n. Sv., sokolovna, 
sobota

28.1.2012 Sokolský ples – Sokol 
bílovice n. Sv., sokolovna, sobota

4.2.2012 Myslivecký ples – My-
slivecké sdružení, sokolovna, 
sobota

11.2.2012 Maškarní bál – oddíl 
kopané, sokolovna, sobota

19. 2. 2012 Masopustní karneval, 
v 16 hod. v sále obecní hospody, 
neděle 

17.3.2012 irský večer – sdružení 
Na Nivách, sokolovna, sobota

sezÓna
spOLečenská
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