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VÍT ZNÍ HASI I
t te na str. 3

TREST ZA VRAŽDU
t te na str. 4

VOLEBNÍ ANKETA
t te na str. 5

Postavili novou 
rehabilitaci 
v lé ebn

BOSKOVICE - 

 T TE NA STRAN  2

U Vod rad se 
srazila dv  
osobní auta

VOD RADY

T TE NA STRAN  4

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

 Foto Jaroslav Old ich

Vychutnejte si bonus 
n  n o ou i nebo o u ty

Pořiďte si u nás kvalitní a prověřený vůz značky Volkswagen, SEAT, Audi nebo Volkswagen 

Užitkové vozy a získejte poukaz v hodnotě 4 000 Kč na servisní služby nebo příslušenství. 

Akce platí pro mladší ojeté vozy uvedené do provozu nejpozději v roce 2009. 

Bonusová sezona trvá do 31. 12. 2016. 

Vybírejte z naší nabídky na www.porsche-brno.cz.

o sche no



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Na boskovické radnici 
otev eli Senior Point

BOSKOVICE

Michal Záboj

V Blansku vládl v sobotu smutek, 
Boskovice i Ráje ko mají t i body

Hodily se mu i 
karty a kostky

BLANSKO

(moj)

REGION

MSFL:

Blansko: 

Další výsledky: 

Krajský p ebor - Boskovice - Voj-
kovice 2:0 (1:0)

Boskovice:

Zlod j šel do 
restaurace

BLANSKO

(moj)

Otev ení Senior Pointu v Boskovicích.  Foto Jihomoravský kraj

Malí pacienti boskovické lé ebny 
mají rehabilitaci v nové budov

BOSKOVICE

(moj)

Do hospody šel 
p es okno

BLANSKO

(moj)

Bystrc - Ráje ko 3:6 (1:2), 

Ráje ko: 

Další výsledky: 

Lubomír Slezák

Utkání Boskovic.  Foto Lubomír Slezák

KOPANÁ
I.A, sk. A

7. kolo:

I.B t ída, sk. A
7. kolo:

Okresní p ebor
7. kolo:

III. t ída
7. kolo:

IV. t ída
7. kolo: Sprejer 

post íkal 
i záchod

BLANSKO

(hrr) Nová budova rehabilitace.  Foto Michal Záboj



SPORT ZPRAVODAJSTVÍ

Blanenští plavci otestovali 
formu ve Znojm

Hasi i z Boskovic jsou druzí 
v republice ve vyproš ování

BOSKOVICE

Michal Záboj

K   

ATLETIKA
23. 9., 16:30 h

HOKEJ
24. 9., 18 h

HORSKÁ KOLA
25. 9., 9:30 h

KOPANÁ
24. 9., 15:30 h 

25. 9., 15:30 h

KUŽELKY
24. 9., 10 h

12:45 h

PLAVÁNÍ
23. 9., 17 h

ŠPRTEC
24. 9., 10 h

VOLEJBAL
24. 9., 10 a 13 h

BLANSKO, ZNOJMO

Text a foto V ra Vencelová

Úsp šné družstvo boskovických hasi .  Foto HZS JmK

Opilá žena z ejm  cht la sko it do Macochy, 
skon ila na psychiatrii

K   

Okresní p ebor
24. 9., 15 h

15:30 h

25. 9., 15:30 h

III. t ída
24. 9., 16 h 25. 9., 

15:30 h

IV. t ída
25. 9., 13 h

15:30 h

REGION

TJ Minerva Boskovice - Sokol 
Jehnice 3:0 (13, 23, 22) a 3:1 (16, 
-22, 17, 14).

TJ Sokol Hodonín - SK Rájec-
Jest ebí 3:0 a 3:1.

(les)

P   

REGION

1. liga žen: 

2. liga muž , sk. B:
(les)

Kuželká ským tým m se neda ilo

Bike i závodili 
v sobotu ve 
Velenov

VELENOV

 Text a foto Jaroslav Old ich

MACOCHA

(moj)

Blanenská radnice ur ila místa 
v centru pro volný pohyb ps

BLANSKO

(moj)

DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

(moj)

Zlod j se skoro p ti 
promile jezdil na kole 
po Doubravici



ZPRAVODAJSTVÍ INZERCE

Nedaleko Vod rad se eln  
srazila dv  osobní auta

VOD RADY

 Michal Záboj, foto HZS JmK

Finále za alo, o hlasy usilují 
dobrovolní hasi i z Letovic a 
Ostrova u Macochy

REGION

(moj)

SVITÁVKA, BRNO

(moj)

Za vraždu matky dostal mladík ze 
Svitávky deset a p l roku v zení

AUTO NA ST EŠE.

FOTO HZS JmK

a
a

1.–2. října 2016| AREÁL LETNÍHO KINA |
| PARK U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU |  ZÁMECKÝ SKLENÍK |

| MUZEUM REGIONU BOSKOVICKA  | AREÁL ZA MUZEEM |
| BOSKOVICKÉ  RESTAURACE |

www.husi-slavnosti.cz
www.kulturaboskovice.cz

v Boskovicích

      USÍ
LAVNOSTI

XIII. 

SOBOTA  1. 10. LETNÍ KINO
11.00   »  Borověnka a FS Velen
12.00   »  Slavnostní zahájení  
12.00   »  Jitka Šuranská Trio 

14.00   »  THE BACKWARDS
  (Beatles revival)

16.00  »  JELEN
17.30   »  Blue Tone Band 

NEDĚLE  2. 10. LETNÍ KINO
11.00    »  Orchestr ZUŠ Boskovice
12.00   »  Boskovická kapela

14.00   » 
 ONDŘEJ HAVELK A 

   A ND HIS MELODY M AK ERS
15.00   »  Vyhlášení výsledků soutěže 
  O nejlepší husí pečínku

16.00   »  TAPIA ETA LETURIA (baskická kapela) 

17.30    »  David Stypka & Bandjeez

SOBOTA a NEDĚLE  od 9.00  do 18.00  

PARK U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU

TRH LIDOVÝCH ŘEMESEL, prodej husích specialit, 
atrakce pro děti, soutěž restaurací o nejlepší husí pečínku,
živý koutek …

ZÁMECKÝ SKLENÍK – nabídka husí pečínky 

MUZEUM REGIONU BOSKOVICKA – výstava a dílna pro děti

AREÁL  ZA  MUZEEM – oblastní výstava drobného zvířectva

HRADNÍ ULICE – výstava zemědělské techniky

MASARYKOVO NÁM. – výstava automobilů

VYBRANÉ BOSKOVICKÉ RESTAURACE – HUSÍ MENU 

PARK POD LETNÍM KINEM / SO a NE od 10.00 /
program pro děti  (vstup zdarma)        

Jednotné vstupné:   100 Kč/den, dvoudenní vstupné 150 Kč; 
děti do 10 let zdarma; držitélé průkazu ZTP nebo ZTP/P + jejich doprovod zdarma
Předprodej: dvoudenní vstupné  120 Kč (do 24. 9. 2016) v MIS Boskovice

Vzpomínková besídka 
k výro í 140 let od výstavby 

obecné školy ve Vilémovicích

výrobní družstvo Boskovice 
      tradice a kvalita od roku 1957

www.lidokov.cz

Lidokov, výrobní družstvo v Boskovicích 
hledá zam stnance 

   

Program: 

pátek 23. 9. /20.30/  – hraje ARCUS        

/15.00/  
 mistro ské ot alo é utk n  okresn ho p e oru mu

/17.00/    kapli s . cla a a s . ne k  eské

/18.30/  
  kulturn m dom   

/19.30/   kulturn m dom

/13.30/  o c  se star mi k  
/15.15/ 
/15.30/  
 po celé odpoledne hraje k tanci a poslechu   

  restauraci rmelec ote eno od 9.00 

 /20.30/  – hraje   

rde n  ou po adatelé

 

ERSTVÉ ZPRÁVY 
DENN  NA 

www.zrcadlo.net



VOLEBNÍ ANKETAVOLBY

1. Polák Ivo Mgr., volební 
strana SSD, povolání staros-
ta, bydlišt  Blansko

2. Št pánek Robert, volební 
strana Úsvit, povolání OSV , 
bydlišt  Doubravice nad Svi-
tavou

3. Šoltys Ji í, volební strana NáS, povolání 
technik, manager, bydlišt  Lelekovice

4. Míšenský Ji í Ing., voleb-
ní strana ANO 2011, povolání 
konzultant, bydlišt  Blansko

5. Macha  Jan prim. MUDr., 
volební strana ODS, povolání 
primá  Nemocnice Boskovice, 
bydlišt  Boskovice

6. Regec Jozef, volební stra-
na Ss R, povolání senátor, 
bydlišt  erná Hora

7. Koudelová Mária, volební 
strana KS M, povolání výstup. 
kontrolorka, lenka rep. Rady 
Odb. svazu, bydlišt  Adamov

8. Vítková Jaromíra Ing., 
volební strana KDU- SL, mís-
tostarostka m sta, bydlišt  Bo-
skovice

9. Sukalovský Drago Ing. 
Mgr., volební strana STAN, po-
volání starosta m sta Ku im, 
bydlišt  Ku im

Lidé na Blanensku, Boskovicku a Ku imsku budou v pátek 7. a v sobotu 8. íjna v prvním kole vybírat svého senátora. O jejich hlasy se bude 
ucházet dev t kandidát . Každému z nich redakce Zrcadla položila dv  otázky. Odpov di jsou se azeny podle vylosovaných ísel kandidát .
a/ Pro  by m li voli i dát hlas zrovna Vám?  b/ V p ípad  zvolení, jaká by m la být Vaše role v senátu, emu byste se cht l/a v novat?  

Kandidáti do Senátu odpov d li na otázky Zrcadla
Drago Sukalovský

 Bra me se 
nesmyslným 

zákon m

KDO JSEM: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, 54 let, starosta  Kuřimi

PROČ MĚ VOLIT? 
Protože tu budu stále pro vás, kdykoliv vás vyslechnu a pomůžu.

VOLEBNÍ ČÍSLO: 9

VZDĚLÁNÍ: 
• VUT v Brně, fakulta elektrotechnická, 
 obor číslicové počítače
• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta multimediálních  
 studií, obor marketingové komunikace

KARIÉRA: 
• programátor, analytik, systémový analytik
• PR a marketingový konzultant
• zastupitel, radní a nyní i starosta města Kuřim 
 a zastupitel Jihomoravského kraje

KONTAKT: 
drago@sukalovsky.cz
tel. 775 978 326 (klidně mi zavolejte)

Také vás štvou nesmyslné zákony, které vám komplikují život? 
Zbytečná byrokracie a možné vysoké pokuty za banality? 
Víte třeba o tom, že když chcete udělat hlučnější rodinnou 
oslavu třeba na vlastní zahradě, která se protáhne přes 
desátou hodinu večerní, musíte požádat měsíce předem 
obec, aby kvůli tomu vydala vyhlášku?
Jako starosta mám neblahé praktické zkušenosti s mnoha 
nefunkčními, nekvalitními a zmatečnými zákony, které 
komplikují život lidem i obcím. Jako občan Kuřimi se denně 
potýkám s katastrofální dopravní situací na cestách do Brna 
i směrem na Svitavy. To jsou dva hlavní důvody, které mě vedly 
k rozhodnutí kandidovat v letošních volbách do Senátu.

STOP NESMYSLNÝM ZÁKONŮM
Hlavní motivací mé kandidatury do Senátu je zamezit přijímání nesmysl-
ných zákonů, které lidi obtěžují, tahají jim z kapes další a další poplatky, 
zvyšují už tak vysokou administrativu a omezují rozvoj obcí. Počet 
takovýchto zákonů přitom rok od roku roste.
Připravovaný zákon o odpadech zvýší poplatky za uložení odpadů na 
skládky, což zaplatí obce a občané. Novela zákona o veřejném pořádku 
zase velmi komplikuje hlučnější kulturní a společenské akce, třeba 
koncerty, ale také rodinné oslavy, které přesáhnou desátou hodinu večerní. 
Ty totiž musí být uvedeny v obecní vyhlášce, schválené zastupitelstvem. 
Ministr životního prostředí chce prosadit novelu zákona o vodách, která 
by zdražila vodu z podzemních pramenů o šest korun na každý kubík vody. 
Nelze přece tolerovat, že bude stát vytahovat peníze do pokladny od 
svých občanů a vše ještě skrývat pod rouškou ekologie a ochrany 
životního prostředí. Tato zaklínací formulka platí i u dalšího zákona, který 
zvyšuje podíl etanolu v benzínu na 10 procent od roku 2020. Takto 
upravený benzín prokazatelně ničí motory aut nejen těch dvacet let 
starých, ale i těch zánovních, vyrobených před pěti, šesti lety!

URYCHLEME STAVBU D43
Již dlouho se zabývám záležitostmi kolem přípravy dálnice D43 a dalšími 
záležitostmi týkající se dopravy v regionu. Velká část Blanenska, Boskovicka,
Kuřimska i Tišnovska trpí tím, že tato dálnice neexistuje. Kdybychom dnes 
naplno začali s její přípravou, nebude se z důvodu složitých 
a nesmyslných zákonů stavět dříve než za nějakých 15 let, spíše ještě 
o hodně později. Tohle přece není možné!

Bez kvalitního dopravního napojení se jen těžko dosáhne snížení 
nezaměstnanosti, lepších výdělků, o čase stráveném v kolonách, tak 
jako každý pátek či nedávno při objížďce přes Kuřim, ani nemluvě.
Silniční doprava je však problémem i v dalších částech okresu Blansko. 
Největší úkol pro senátora za Blanensko tedy je, podle mého názoru, 
udělat obecně vše pro zjednodušení přípravy dopravních staveb a co 
nejrychlejší výstavbu dálnice D43. Jsem si vědom, že se o této věci 
mluví již desítky let a prakticky není možné dálnici postavit během 
funkčního období nového senátora. Je však nutno pro to udělat vše, 
co je možné!

9



SPORT

Výška ka Michaela Hrubá sbírá 
medaile. Sní i o té olympijské

BO ITOV

Marie Haso ová, foto Facebook

Hrdli ka a Stan k pátým místem nezklamali
SVITÁVKA

(les), foto archiv

Boskovický šprtec bude hrát o medaile
BOSKOVICE

(les), foto Lubomír Slezák

LEGIONÁ I Z BOSKOVICKA

Josef Dudek: Z deníku italského legioná e

Karel ápek
23. 7. 1892 Olešnice na Morav  – 30. 9. 1941 

Brno, Kounicovy koleje
válka a odboj 1914–1919; legioná  ruský; 

válka a odboj 1938–1945

Rudolf ápek
29. 3. 1895 Olešnice na Morav  –  25. 3. 1977
válka a odboj 1914–1919; legioná  ruský

V boji

Josef Dudek (1893-1981), italský legioná

Se svolením jeho vnuka Ji ího Dudka otiskneme na pokra ování n k-
teré pasáže z jeho deníku, který si ve válce vedl.



VOLBYSERVIS

kalendá  akcí
st eda 21. zá í

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

KINA
Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 22. zá í
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

Doubravice v 18 hod. 

pátek 23. zá í
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Letovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Šebetov v 19.30 hod. 
Velké Opatovice v 19.30 hod. 

sobota 24. zá í
AKCE

Babolky – 

Blansko – 

Horní Lhota – 

Klepa ov – 

Vanovice – 

Velké Opatovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 25. zá í
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

KINA
Blansko v 15 hod. 

Blansko v 17.30 a 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 26. zá í
AKCE

Blansko – 

KINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

BOSKOVICE 

 Tereza Halatová

Zm ny na boskovickém 
gymnáziu

St hování po rekonstrukci.  Foto Gymnázium Boskovice

ádková inzerce
Prodám terárium 

Tel.: 
605 076 400

Prodám brambory

 Tel.: 606 920 940
Koupím malotraktor

Tel.: 731 487 850
Prodám Škoda octavia

Tel.: 732 555 491
Prodám novou hoblovku

Tel.: 602 569 424
Hodinový manžel.

Tel.: 606 954 900
Prodám obilí

Tel.: 605 124 317

ROSTOVÉ PRO JIŽNÍ MORAVU

ka ka 

23
  J  

     
     

Jaroslav Zoubek
starosta Svitávky

ra ek ovo
starosta ti

s ara ese

Drago Sukalovský: Musí dojít ke zm n  
zákon , které urychlí p ípravu výstavby D43

KU IM

Jak je na tom v sou asné dob  Ku im, co se 
tý e dopravy?

Bez D43 se tedy neobejdete?

Ku im p išla s vlastním variantním ešením 
trasy...

Kudy by tedy m la trasa vést?

Co se tý e p ípravy stavby D43, jakou má 
z vašeho pohledu roli svazek pro výstavbu?

Pro  je stavba tak pot eba?

Jakou trasu preferujete?

Podpo it vznik dálnice se snaží nap íklad 
také boskovi tí turisté, kte í na podporu po á-
dají pochod. Jak se díváte na tyto aktivity?

 Radim Hruška



Přijďte k volbám
7. – 8. 10.

Volte
č.�12

„Práce v blízkosti vašeho bydliště“

Z perspektivy starosty menší obce velmi dobře vnímám 
výzvy, kterým čelí moravský venkov. Chci, aby se lidé 
jednak pohodlně dostali za prací, ale měli také možnost 
pracovat přímo v blízkosti svého bydliště. Podpořím proto 
zemědělství a tradiční regionální výrobu.

Vít Rajtšlégr

m 

VENKOV

Vy jste kraj
Pracujeme pro vás

Vít Rajtšlégr
starosta obce Ráječka
lídr okresu Blansko

Michal Hašek 
hejtman JMK 
lídr kandidátky

VOLBY 2016VOLBY 2016

STARÁME SE O JIŽNÍ MORAVU www.kdujiznimorava.cz

Volby do Senátu ČR 
7.–8. října 2016

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 7.–8. ŘÍJNA 2016

PaeDr. Zdeněk Peša
53 let, Olešnice 
starosta města

Jindřich Kocour
42 let, Kotvrdovice 
podnikatel

Ing. František Hasoň
45 let, Blansko, 
ředitel společnosti

KANDIDÁTKA DO SENÁTU PČR

Ing. Jaromíra Vítková
59 let, Boskovice, 
místostarostka

16. 23. 32.
8.

DŮSTOJNÝ ŽIVOT
LIDEM PRÁCE

Mária KOUDELOVÁ
kandidátka KSČM do Senátu

Děkuji Vám, 
že přijdete k volbám
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VOLBYSERVIS

kalendá  akcí
st eda 21. zá í

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

KINA
Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 22. zá í
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

Doubravice v 18 hod. 

pátek 23. zá í
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Letovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Šebetov v 19.30 hod. 
Velké Opatovice v 19.30 hod. 

sobota 24. zá í
AKCE

Babolky – 

Blansko – 

Horní Lhota – 

Klepa ov – 

Vanovice – 

Velké Opatovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 25. zá í
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

KINA
Blansko v 15 hod. 

Blansko v 17.30 a 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 26. zá í
AKCE

Blansko – 

KINA
Blansko v 17.30 a 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

BOSKOVICE 

 Tereza Halatová

Zm ny na boskovickém 
gymnáziu

St hování po rekonstrukci.  Foto Gymnázium Boskovice

ádková inzerce
Prodám terárium 

Tel.: 
605 076 400

Prodám brambory

 Tel.: 606 920 940
Koupím malotraktor

Tel.: 731 487 850
Prodám Škoda octavia

Tel.: 732 555 491
Prodám novou hoblovku

Tel.: 602 569 424
Hodinový manžel.

Tel.: 606 954 900
Prodám obilí

Tel.: 605 124 317

ROSTOVÉ PRO JIŽNÍ MORAVU

ka ka 

23
  J  

     
     

Jaroslav Zoubek
starosta Svitávky

ra ek ovo
starosta ti

s ara ese

Drago Sukalovský: Musí dojít ke zm n  
zákon , které urychlí p ípravu výstavby D43

KU IM

Jak je na tom v sou asné dob  Ku im, co se 
tý e dopravy?

Bez D43 se tedy neobejdete?

Ku im p išla s vlastním variantním ešením 
trasy...

Kudy by tedy m la trasa vést?

Co se tý e p ípravy stavby D43, jakou má 
z vašeho pohledu roli svazek pro výstavbu?

Pro  je stavba tak pot eba?

Jakou trasu preferujete?

Podpo it vznik dálnice se snaží nap íklad 
také boskovi tí turisté, kte í na podporu po á-
dají pochod. Jak se díváte na tyto aktivity?

 Radim Hruška



SPORT

Výška ka Michaela Hrubá sbírá 
medaile. Sní i o té olympijské

BO ITOV

Marie Haso ová, foto Facebook

Hrdli ka a Stan k pátým místem nezklamali
SVITÁVKA

(les), foto archiv

Boskovický šprtec bude hrát o medaile
BOSKOVICE

(les), foto Lubomír Slezák

LEGIONÁ I Z BOSKOVICKA

Josef Dudek: Z deníku italského legioná e

Karel ápek
23. 7. 1892 Olešnice na Morav  – 30. 9. 1941 

Brno, Kounicovy koleje
válka a odboj 1914–1919; legioná  ruský; 

válka a odboj 1938–1945

Rudolf ápek
29. 3. 1895 Olešnice na Morav  –  25. 3. 1977
válka a odboj 1914–1919; legioná  ruský

V boji

Josef Dudek (1893-1981), italský legioná

Se svolením jeho vnuka Ji ího Dudka otiskneme na pokra ování n k-
teré pasáže z jeho deníku, který si ve válce vedl.



VOLEBNÍ ANKETAVOLBY

1. Polák Ivo Mgr., volební 
strana SSD, povolání staros-
ta, bydlišt  Blansko

2. Št pánek Robert, volební 
strana Úsvit, povolání OSV , 
bydlišt  Doubravice nad Svi-
tavou

3. Šoltys Ji í, volební strana NáS, povolání 
technik, manager, bydlišt  Lelekovice

4. Míšenský Ji í Ing., voleb-
ní strana ANO 2011, povolání 
konzultant, bydlišt  Blansko

5. Macha  Jan prim. MUDr., 
volební strana ODS, povolání 
primá  Nemocnice Boskovice, 
bydlišt  Boskovice

6. Regec Jozef, volební stra-
na Ss R, povolání senátor, 
bydlišt  erná Hora

7. Koudelová Mária, volební 
strana KS M, povolání výstup. 
kontrolorka, lenka rep. Rady 
Odb. svazu, bydlišt  Adamov

8. Vítková Jaromíra Ing., 
volební strana KDU- SL, mís-
tostarostka m sta, bydlišt  Bo-
skovice

9. Sukalovský Drago Ing. 
Mgr., volební strana STAN, po-
volání starosta m sta Ku im, 
bydlišt  Ku im

Lidé na Blanensku, Boskovicku a Ku imsku budou v pátek 7. a v sobotu 8. íjna v prvním kole vybírat svého senátora. O jejich hlasy se bude 
ucházet dev t kandidát . Každému z nich redakce Zrcadla položila dv  otázky. Odpov di jsou se azeny podle vylosovaných ísel kandidát .
a/ Pro  by m li voli i dát hlas zrovna Vám?  b/ V p ípad  zvolení, jaká by m la být Vaše role v senátu, emu byste se cht l/a v novat?  

Kandidáti do Senátu odpov d li na otázky Zrcadla
Drago Sukalovský

 Bra me se 
nesmyslným 

zákon m

KDO JSEM: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, 54 let, starosta  Kuřimi

PROČ MĚ VOLIT? 
Protože tu budu stále pro vás, kdykoliv vás vyslechnu a pomůžu.

VOLEBNÍ ČÍSLO: 9

VZDĚLÁNÍ: 
• VUT v Brně, fakulta elektrotechnická, 
 obor číslicové počítače
• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta multimediálních  
 studií, obor marketingové komunikace

KARIÉRA: 
• programátor, analytik, systémový analytik
• PR a marketingový konzultant
• zastupitel, radní a nyní i starosta města Kuřim 
 a zastupitel Jihomoravského kraje

KONTAKT: 
drago@sukalovsky.cz
tel. 775 978 326 (klidně mi zavolejte)

Také vás štvou nesmyslné zákony, které vám komplikují život? 
Zbytečná byrokracie a možné vysoké pokuty za banality? 
Víte třeba o tom, že když chcete udělat hlučnější rodinnou 
oslavu třeba na vlastní zahradě, která se protáhne přes 
desátou hodinu večerní, musíte požádat měsíce předem 
obec, aby kvůli tomu vydala vyhlášku?
Jako starosta mám neblahé praktické zkušenosti s mnoha 
nefunkčními, nekvalitními a zmatečnými zákony, které 
komplikují život lidem i obcím. Jako občan Kuřimi se denně 
potýkám s katastrofální dopravní situací na cestách do Brna 
i směrem na Svitavy. To jsou dva hlavní důvody, které mě vedly 
k rozhodnutí kandidovat v letošních volbách do Senátu.

STOP NESMYSLNÝM ZÁKONŮM
Hlavní motivací mé kandidatury do Senátu je zamezit přijímání nesmysl-
ných zákonů, které lidi obtěžují, tahají jim z kapes další a další poplatky, 
zvyšují už tak vysokou administrativu a omezují rozvoj obcí. Počet 
takovýchto zákonů přitom rok od roku roste.
Připravovaný zákon o odpadech zvýší poplatky za uložení odpadů na 
skládky, což zaplatí obce a občané. Novela zákona o veřejném pořádku 
zase velmi komplikuje hlučnější kulturní a společenské akce, třeba 
koncerty, ale také rodinné oslavy, které přesáhnou desátou hodinu večerní. 
Ty totiž musí být uvedeny v obecní vyhlášce, schválené zastupitelstvem. 
Ministr životního prostředí chce prosadit novelu zákona o vodách, která 
by zdražila vodu z podzemních pramenů o šest korun na každý kubík vody. 
Nelze přece tolerovat, že bude stát vytahovat peníze do pokladny od 
svých občanů a vše ještě skrývat pod rouškou ekologie a ochrany 
životního prostředí. Tato zaklínací formulka platí i u dalšího zákona, který 
zvyšuje podíl etanolu v benzínu na 10 procent od roku 2020. Takto 
upravený benzín prokazatelně ničí motory aut nejen těch dvacet let 
starých, ale i těch zánovních, vyrobených před pěti, šesti lety!

URYCHLEME STAVBU D43
Již dlouho se zabývám záležitostmi kolem přípravy dálnice D43 a dalšími 
záležitostmi týkající se dopravy v regionu. Velká část Blanenska, Boskovicka,
Kuřimska i Tišnovska trpí tím, že tato dálnice neexistuje. Kdybychom dnes 
naplno začali s její přípravou, nebude se z důvodu složitých 
a nesmyslných zákonů stavět dříve než za nějakých 15 let, spíše ještě 
o hodně později. Tohle přece není možné!

Bez kvalitního dopravního napojení se jen těžko dosáhne snížení 
nezaměstnanosti, lepších výdělků, o čase stráveném v kolonách, tak 
jako každý pátek či nedávno při objížďce přes Kuřim, ani nemluvě.
Silniční doprava je však problémem i v dalších částech okresu Blansko. 
Největší úkol pro senátora za Blanensko tedy je, podle mého názoru, 
udělat obecně vše pro zjednodušení přípravy dopravních staveb a co 
nejrychlejší výstavbu dálnice D43. Jsem si vědom, že se o této věci 
mluví již desítky let a prakticky není možné dálnici postavit během 
funkčního období nového senátora. Je však nutno pro to udělat vše, 
co je možné!

9



ZPRAVODAJSTVÍ INZERCE

Nedaleko Vod rad se eln  
srazila dv  osobní auta

VOD RADY

 Michal Záboj, foto HZS JmK

Finále za alo, o hlasy usilují 
dobrovolní hasi i z Letovic a 
Ostrova u Macochy

REGION

(moj)

SVITÁVKA, BRNO

(moj)

Za vraždu matky dostal mladík ze 
Svitávky deset a p l roku v zení

AUTO NA ST EŠE.

FOTO HZS JmK

a
a

1.–2. října 2016| AREÁL LETNÍHO KINA |
| PARK U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU |  ZÁMECKÝ SKLENÍK |

| MUZEUM REGIONU BOSKOVICKA  | AREÁL ZA MUZEEM |
| BOSKOVICKÉ  RESTAURACE |

www.husi-slavnosti.cz
www.kulturaboskovice.cz

v Boskovicích

      USÍ
LAVNOSTI

XIII. 

SOBOTA  1. 10. LETNÍ KINO
11.00   »  Borověnka a FS Velen
12.00   »  Slavnostní zahájení  
12.00   »  Jitka Šuranská Trio 

14.00   »  THE BACKWARDS
  (Beatles revival)

16.00  »  JELEN
17.30   »  Blue Tone Band 

NEDĚLE  2. 10. LETNÍ KINO
11.00    »  Orchestr ZUŠ Boskovice
12.00   »  Boskovická kapela

14.00   » 
 ONDŘEJ HAVELK A 

   A ND HIS MELODY M AK ERS
15.00   »  Vyhlášení výsledků soutěže 
  O nejlepší husí pečínku

16.00   »  TAPIA ETA LETURIA (baskická kapela) 

17.30    »  David Stypka & Bandjeez

SOBOTA a NEDĚLE  od 9.00  do 18.00  

PARK U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU

TRH LIDOVÝCH ŘEMESEL, prodej husích specialit, 
atrakce pro děti, soutěž restaurací o nejlepší husí pečínku,
živý koutek …

ZÁMECKÝ SKLENÍK – nabídka husí pečínky 

MUZEUM REGIONU BOSKOVICKA – výstava a dílna pro děti

AREÁL  ZA  MUZEEM – oblastní výstava drobného zvířectva

HRADNÍ ULICE – výstava zemědělské techniky

MASARYKOVO NÁM. – výstava automobilů

VYBRANÉ BOSKOVICKÉ RESTAURACE – HUSÍ MENU 

PARK POD LETNÍM KINEM / SO a NE od 10.00 /
program pro děti  (vstup zdarma)        

Jednotné vstupné:   100 Kč/den, dvoudenní vstupné 150 Kč; 
děti do 10 let zdarma; držitélé průkazu ZTP nebo ZTP/P + jejich doprovod zdarma
Předprodej: dvoudenní vstupné  120 Kč (do 24. 9. 2016) v MIS Boskovice

Vzpomínková besídka 
k výro í 140 let od výstavby 

obecné školy ve Vilémovicích

výrobní družstvo Boskovice 
      tradice a kvalita od roku 1957

www.lidokov.cz

Lidokov, výrobní družstvo v Boskovicích 
hledá zam stnance 

   

Program: 

pátek 23. 9. /20.30/  – hraje ARCUS        

/15.00/  
 mistro ské ot alo é utk n  okresn ho p e oru mu

/17.00/    kapli s . cla a a s . ne k  eské

/18.30/  
  kulturn m dom   

/19.30/   kulturn m dom

/13.30/  o c  se star mi k  
/15.15/ 
/15.30/  
 po celé odpoledne hraje k tanci a poslechu   

  restauraci rmelec ote eno od 9.00 

 /20.30/  – hraje   

rde n  ou po adatelé

 

ERSTVÉ ZPRÁVY 
DENN  NA 

www.zrcadlo.net



SPORT ZPRAVODAJSTVÍ

Blanenští plavci otestovali 
formu ve Znojm

Hasi i z Boskovic jsou druzí 
v republice ve vyproš ování

BOSKOVICE

Michal Záboj

K   

ATLETIKA
23. 9., 16:30 h

HOKEJ
24. 9., 18 h

HORSKÁ KOLA
25. 9., 9:30 h

KOPANÁ
24. 9., 15:30 h 

25. 9., 15:30 h

KUŽELKY
24. 9., 10 h

12:45 h

PLAVÁNÍ
23. 9., 17 h

ŠPRTEC
24. 9., 10 h

VOLEJBAL
24. 9., 10 a 13 h

BLANSKO, ZNOJMO

Text a foto V ra Vencelová

Úsp šné družstvo boskovických hasi .  Foto HZS JmK

Opilá žena z ejm  cht la sko it do Macochy, 
skon ila na psychiatrii

K   

Okresní p ebor
24. 9., 15 h

15:30 h

25. 9., 15:30 h

III. t ída
24. 9., 16 h 25. 9., 

15:30 h

IV. t ída
25. 9., 13 h

15:30 h

REGION

TJ Minerva Boskovice - Sokol 
Jehnice 3:0 (13, 23, 22) a 3:1 (16, 
-22, 17, 14).

TJ Sokol Hodonín - SK Rájec-
Jest ebí 3:0 a 3:1.

(les)

P   

REGION

1. liga žen: 

2. liga muž , sk. B:
(les)

Kuželká ským tým m se neda ilo

Bike i závodili 
v sobotu ve 
Velenov

VELENOV

 Text a foto Jaroslav Old ich

MACOCHA

(moj)

Blanenská radnice ur ila místa 
v centru pro volný pohyb ps

BLANSKO

(moj)

DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

(moj)

Zlod j se skoro p ti 
promile jezdil na kole 
po Doubravici



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Na boskovické radnici 
otev eli Senior Point

BOSKOVICE

Michal Záboj

V Blansku vládl v sobotu smutek, 
Boskovice i Ráje ko mají t i body

Hodily se mu i 
karty a kostky

BLANSKO

(moj)

REGION

MSFL:

Blansko: 

Další výsledky: 

Krajský p ebor - Boskovice - Voj-
kovice 2:0 (1:0)

Boskovice:

Zlod j šel do 
restaurace

BLANSKO

(moj)

Otev ení Senior Pointu v Boskovicích.  Foto Jihomoravský kraj

Malí pacienti boskovické lé ebny 
mají rehabilitaci v nové budov

BOSKOVICE

(moj)

Do hospody šel 
p es okno

BLANSKO

(moj)

Bystrc - Ráje ko 3:6 (1:2), 

Ráje ko: 

Další výsledky: 

Lubomír Slezák

Utkání Boskovic.  Foto Lubomír Slezák

KOPANÁ
I.A, sk. A

7. kolo:

I.B t ída, sk. A
7. kolo:

Okresní p ebor
7. kolo:

III. t ída
7. kolo:

IV. t ída
7. kolo: Sprejer 

post íkal 
i záchod

BLANSKO

(hrr) Nová budova rehabilitace.  Foto Michal Záboj



Hrn í ský jarmark
           fotoreportáž na www.zrcadlo.net

Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 36     st eda 21. zá í 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

VÍT ZNÍ HASI I
t te na str. 3

TREST ZA VRAŽDU
t te na str. 4

VOLEBNÍ ANKETA
t te na str. 5

Postavili novou 
rehabilitaci 
v lé ebn

BOSKOVICE - 

 T TE NA STRAN  2

U Vod rad se 
srazila dv  
osobní auta

VOD RADY

T TE NA STRAN  4

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

 Foto Jaroslav Old ich

Vychutnejte si bonus 
n  n o ou i nebo o u ty

Pořiďte si u nás kvalitní a prověřený vůz značky Volkswagen, SEAT, Audi nebo Volkswagen 

Užitkové vozy a získejte poukaz v hodnotě 4 000 Kč na servisní služby nebo příslušenství. 

Akce platí pro mladší ojeté vozy uvedené do provozu nejpozději v roce 2009. 

Bonusová sezona trvá do 31. 12. 2016. 

Vybírejte z naší nabídky na www.porsche-brno.cz.

o sche no


