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Boskovice a okolí

Velká vánoãní soutûÏ SB Boskovice
konãí 19. 12. 2014, kdy budou slosová-
ny v‰echny úãtenky nad 150 Kã z lázní
vhozené do pfiipravené krabice a opatfie-
né jménem, pfiíjmením, telefonním ãís-
lem a bydli‰tûm.
MÛÏete vyhrát:
1. Televizor (cenu vûnovala firma ELEK-

TRO MiRa Boskovice)
2. Mobilní telefon (SluÏby Boskovice)
3. Rádio (PAPERA Svitavy)
4. Dárkov˘ balíãek (Katka Hájková –

kosmetická poradkynû)
5. ·unka (¤eznictví a uzenáfiství Jifií

Padûra)
6. Permanentka do sauny za 300 Kã

(SluÏby Boskovice)
7. Poukaz (Katka Hájková – kosmetická

poradkynû)

Po více neÏ mûsíãní pfiípravû se pû-
tice vybran˘ch studentÛ niÏ‰ího gym-
názia zúãastnila televizní soutûÏe U6-
úÏasn˘ svût techniky, kterou natáãí
studio âT v Ostravû. Tento „v˘let”
Ïáci zahájili  sedmihodinovu cestou
do Ostravy jiÏ v nedûli 9. 11., aby mû-
li plno sil na pondûlní soutûÏ.

Její natáãení bylo docela nároãné
a v jisté mífie i chaotické. Na‰imi soupe-
fii byli Ïáci z Gymnázia Kojetín, se kte-
r˘mi jsme navázali velice dobr˘ kama-
rádsk˘ vztah. My jsme oblékli triãka t˘-
mu Omega, na‰i soupefii dresy t˘mu
Alfa. Ze zaãátku jsme vedli vyrovnan˘
boj, av‰ak hned po druhé soutûÏi jsme

li jít hledat odmûny - kufry a boxy s ter-
moskami, sladkostmi apod. Na‰li jsme
také cenu nejvy‰‰í, coÏ byly tablety.

Byl to pûkn˘ den, ale natáãení trva-
lo velmi dlouho, od 8.30 do 20.00.
Musíme fiíci, Ïe se o nás v televizi moc
dobfie starali a tento den jsme si v‰ich-
ni náramnû uÏili. Byla to pro nás pfií-
jemná a zajímavá zku‰enost. Na‰i ‰ko-
lu reprezentovali vybraní studenti ter-
cie - Veronika Lebi‰ová, Ondra
Novák, Ondra Vlach, Jakub Koufiil
a Vítek Hrdliãka.

Za studenty napsali 
J.Koufiil a V.Hrdliãka

Foto: archiv ‰koly

ztráceli osm bodÛ.
Tuto ztrátu jsme po-
stupnû stahovali aÏ na
koneãné ãtyfii body.
Po tomto velmi vyrov-
naném a napínavém
souboji pfii‰la poslední
disciplína - hádání 
osobností vûdy. Tou
byl pro ná‰ díl zvolen
biolog Pfievalsky.
Zabojo-vali jsme a rá-
zem se dostali do ve-
dení 22 : 4, coÏ pro
nás znamenalo i cel-
kové vítûzství a místo
v tzv. Lize v˘jimeã-
n˘ch mozkÛ.

Po v˘hfie jsme moh-

8. Poukaz (Katka Hájková – kosmetic-
ká poradkynû

9. Sportovní bra‰niãka (OK BAG)
10. Roãní pfiedplatné (Zrcadlo Blanen-

ska a Boskovicka)
SB

Tradiãní velká vánoãní 
losovací soutûÏ na lázních

Studenti Gymnázia Boskovice
v televizním vysílání

Ilustraãní foto z roku 2013.

Spoleãné foto v ateliérech studia âT v Ostravû.

Obãanské sdruÏení Sportuj s námi za-
hájilo v loÀském roce projekt Dûti spor-
tují s námi, urãen˘ pro dûti ve vûku 5-9
let. âtyfiicet dûtí nav‰tûvovalo Atletickou
pfiípravu v tûlocviãnû Stfiední pedagogic-
ké ‰koly Boskovice. Uãitel Mgr. Pavel
Martínek a studentky ‰koly se stali ga-
ranty tohoto projektu a snaÏili se v dûtech
rozvíjet pohybové schopnosti a doved-
nosti, a to formou atletické pfiípravy.

V leto‰ním ‰kolním roce byla nabídka
roz‰ífiena o Gymnastickou pfiípravu.
Tento projekt je zamûfien na nácvik zá-
kladních gymnastick˘ch dovedností, ja-
ko jsou stoj na rukou, pfiemet stranou,
kotouly, pfieskoky a dal‰í pfii pouÏití nej-
novûj‰í sady náfiadí „RinoGym”, urãené
pro dûtskou gymnastiku.

Stejnû jako v minulém ‰kolním roce,
jsou pro dûti i v tom leto‰ním pfiiprave-
ny doprovodné akce. Tou první bylo ve
stfiedu 3. prosince Mikulá‰ské soutûÏení.

Dûti si nejdfiíve po skupinkách pro‰ly
celou ‰kolu a v kaÏdé tfiídû na nû ãekaly
rÛzné úkoly a soutûÏe. Na závûr se
v‰echny se‰ly v tûlocviãnû, kde probûh-
lo vyhodnocení v˘sledkÛ soutûÏí a na
v‰echny ãekala odmûna od Mikulá‰e
s doprovodem. Obãerstvení a pfiíjemné
posezení bylo pfiipraveno i pro rodiãe.

Text a foto: Jaroslav Parma

Mikulá‰ cviãil s dûtmi

Krásné, klidné vánoãní svátky, 
pohodu a ‰tûstí, po cel˘ pfií‰tí rok
hlavnû hodnû zdraví, spokojenosti 
a úspûchÛ v‰em pfieje 

Bc. Hana Nedomová, starostka
Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka

Petr Malach, DiS., místostarosta
JUDr. David ·kvafiil, tajemník

Strom Boskovice. Foto: Jaroslav Parma

Petr Malach je nov˘ ãlen vedení na bos-
kovické radnici, díky v˘sledkÛm komu-
nálních voleb získal místo ãásteãnû uvol-
nûného 2. místostarosty.

Pane místostarosto, povûzte prosím
ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ nûco o sobû. 

Narodil jsem se pfied 31 lety v Boskovi-
cích, jsem Ïenat˘, mám devítimûsíãního
synka. Po stfiední ‰kole jsem absolvoval
VO· studijní obor Management v podni-
kání. V aktivní politice jsem se zaãal po-
hybovat zhruba pfied 8 lety, kdy jsem
vstoupil do strany âSSD. V souãasné dobû
vykonávám funkci asistenta pfiedsedy vlá-
dy âR Mgr. Bohuslava Sobotky, dále 
místopfiedsedu místní organizace âSSD
v Boskovicích a nyní novû ãásteãnû uvol-
nûného 2. místostarostu mûsta Boskovice.
Víc neÏ 15 let se vûnuji basketbalu, nejen
jako hráã, ale také jako trenér; ov‰em v po-
slední dobû je tento koníãek pro mû sku-
teãnû ãasovû nedostupn˘.

Získat ve 30 letech místo asistenta
premiéra je dost raketov˘ vzestup do sfér
vrcholné politiky, není pro Vás návrat do
Boskovic návratem do „podzámãí”?

KdyÏ jsem dûlal konkurz na místo asi-
stenta, tak byl pan Sobotka pfiedsedou

âSSD, po jeho nástupu do funkce premié-
ra si mne ve funkci asistenta ponechal.
V této funkci stále zÛstávám, jen mám
práci rozdûlenou – 3 dny v Boskovicích
a 2 dny pro pana premiéra.

Ten návrat do Boskovic mû docela tû‰í,
Boskovice je mé rodné mûsto a zaãít zde
pÛsobit v komunální politice – to je pro
mû v˘zva. Pravda je, Ïe díky pohybu
v prostfiedí „vysoké” politiky jsem získal
mnoho zku‰eností a také kontaktÛ, které
mohu nyní vyuÏít ke své práci.

Rád bych zde, na radnici v Boskovicích,
získal dÛvûru obãanÛ a vyuÏil ji k opravdu
intenzívní vzájemné komunikaci. Rád bych,
aby za mnou pfii‰li také mladí, ktefií sice ãas-
to vyjadfiují své názory na sociálních sítích,
ale pfiijít, sednout si tfieba s odborníky na da-
nou problematiku a snaÏit se problém fie‰it
schÛdn˘m zpÛsobem, to uÏ neb˘vá obvyklé. 

V jaké oblasti se na Vás mohou obãa-
né obrátit se sv˘mi problémy a návrhy?

Mám na starosti oblast kultury, tûlov˘-
chovy a sportu a místní ãásti – tedy Baãov,
Hrádkov, Mladkov a Vratíkov. 

To urãitû nejsou jednoduché okruhy pÛ-
sobnosti – problém se stavbou sportovní
haly, dlouho slibovan˘ skatepark, potfieba
nové knihovny – máte jiÏ na fie‰ení tûchto
a dal‰ích problémÛ nûjak˘ náhled?

Zatím jsem v pozici nováãka, kter˘
teprve zji‰Èuje a monitoruje celou proble-
matiku. Problematiku, která se musí fie‰it
také s ohledem na finanãní prostfiedky,
které jsou k dispozici. Proto je dÛleÏité vy-
pracovat Strategick˘ plán rozvoje mûsta,
kter˘ by mûl stanovit priority a ãasov˘ ho-
rizont pfii fie‰ení v‰ech tûchto úkolÛ v ná-
vaznosti na dostupnost prostfiedkÛ nut-
n˘ch na jejich realizaci. Pfiedpokládám, Ïe
zaãátkem pfií‰tího roku si budeme moci
o jednotliv˘ch problémech fiíci i nûco kon-
krétního, vÏdyÈ i zmiÀovan˘ Strategick˘
plán rozvoje by mûl b˘t tvofien také ve
spolupráci s ‰irokou vefiejností.

Pane místostarosto, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: archiv P. Malacha

Petr Malach, DiS., 
2. místostarosta Boskovic

2. Místostarosta mûsta Boskovice 
Petr Malach DiS.


