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zZubřané rozhodli potřetí:

areál se stavět nebude
Zubřané ve třetím
referendu o výstavbě
víceúčelového areálu
s bazény rozhodli jas-
ně. Nechtějí ho.

MARTIN MRLINA

Zubří – Potřetí během sed-
mi měsíců hlasovali místní
v referendu o stavbě areálu
s bazény. Na otázku „Jste
pro krytý bazén ve městě
Zubří?“ projevilo souhlasný
názor 1029 voličů. Proti
stavbě bylo 1904 voličů.
Jedním z nich byl i Ivan

Zelo. „Jaký krytý bazén,
vždyť to má být jen jakési
brouzdaliště. Je to zbytečné.
Já jsem nesouhlasil,“ zve-
řejnil svou volbu Zelo. Stej-
ného názoru byl i Lukáš
Svačina. „Nechápu, proč
bychom potřebovali takový
areál za tolik peněz. Nejlepší
by bylo opravit stávající
koupaliště,“ myslí si Svačina.
Radost z výsledku refe-

renda neskrýval odpůrce
stavby Martin Novák. „Byl
to těžký boj, jsme rádi, že
lidé odhlasovali, o co jsme
usilovali,“ oddechl si po
zveřejnění výsledku Novák.
Podle něj přišlo k refe-

rendu o pět stovek lidí víc
než v posledním hlasování v
říjnu, které se uskutečnilo
zároveň s parlamentními
volbami. „Rozjeli jsme letá-
kovou kampaň a také jsme
šířili informace na sociál-
ních sítích,“ vysvětlil důvo-
dy vyšší účasti Novák. Sta-

rosta Zubří Lubomír Vaculín
výsledek respektuje a o dal-
ších krocích bude vedení
města jednat co nejdříve.
„Referendum je platné a
závazné. Stavět nebudeme.
Na pondělí jsem svolal radu
města a tam se budeme
bavit, co dále,“ informoval
Vaculín.

Na jednání musí mimo
jiné rozhodnout, jestli bu-
dou muset stavbu přepro-
jektovat. „Máme to pod sta-
vebním povolením a už
máme podepsanou smlouvu
s realizátorem. Budeme to
muset bloknout,“ vysvětlil
Lubomír Vaculín.

PLATNOST MINULÉHO
REFERENDA ZRUŠIL SOUD
Platnost posledního refe-
renda, které se konalo v
termínu říjnových parla-
mentních voleb, zrušil soud.

Zubřané rozhodovali v pá-
tek a v sobotu napotřetí.
Lucie Kretíková, předsed-

kyně komise pro referen-
dum v okrsku č. 1 v budově
Muzea Zubří, uvedla, že o
hlasování byl zájem. „Drtivá
většina lidí přicházejících
volit prezidenta dobrovolně
odevzdává svůj hlas také v

místním referendu,“ potvr-
dila v pátek odpoledne.
Referendum i prezident-

ská volba se konaly součas-
ně v jedné místnosti. Ob-
časná nedorozumění, kdy
voliči hned nevěděli, ke
které urně s jakými lístky
zamířit, členové komise
ihned řešili. „Pečlivě to hlí-
dáme a voliče upozorňuje-
me,“ ujistila Lucie Kretíková.
Z celkového počtu 2981

hlasujících se šest zdrželo
hlasování, komise spočítala
čtyřicet neplatných hlasů.

JASNÁVOLBA.Poslední referendumskončilo remízou. Tentokrát
odpověďNEpřevážila o téměř devět set hlasů. Foto: Deník/Martin Mrlina

volbyvolby na Valašsku

Prezidentovi Masarykovi
podávala maminka vodu
Vsetín – Krátce po za-
hájení voleb dorazila do
volební místnosti v
hasičské zbrojnici ve
vsetínské městské části
Semetín devadesátiletá
Anastázie Jelínková.
Nepotěšilo ji, že o

holi, kterou si při chůzi
vypomáhá, musí nejpr-
ve vystoupat do prvního
patra. Pohodlnější
zejména pro starší lidi
by podle ní bylo, kdyby
místnost s urnou ko-
mise umístila do příze-
mí. Od splnění „občan-
ské povinnosti“ ji však
schody do patra neod-
radily.
Jako ročník narození

1927 zažila Anastázie
Jelínková i prvního čes-
koslovenského prezi-
denta Tomáše Garrigue
Masaryka. „Maminka mi
vyprávěla, že preziden-
tovi Masarykovi podá-
vala vodu k pití, když se
projížděl na koni po
Semetíně při své ná-
vštěvě Valašska. Takový
prezident, jako byl Ma-
saryk, by se nám hodil i
dnes. Mezi nynějšími
kandidáty ale nikoho
takového nevidím,“
zhodnotila Anastázie
Jelínková. První prezi-
dent jezdil mezi lidi,
snažil se jim naslouchat
a porozumět.
Devadesátiletá Jelín-

ková zažila všechny

hlavy státu. „Za komu-
nistů jsme měli rádi
Gottwalda, ale to spíše
proto, že jsme museli.
Špatný
proto,
Špatný
proto,

prezident nebyl
podle mě Václav Havel,“
vzpomíná na někdejší
československé i české
prezidenty Anastázie
Jelínková.

Teď je podle ní
všechno jiné. „Každý
myslí jen na sebe a svůj
prospěch. Ale volit mu-
síme. Nenechala jsem si
ujít nikdy žádné volby.
Když odevzdám svůj
hlas, aspoň mám potom
právo brblat a nadávat
na politiky,“ říká se
smíchem optimistická
stařenka. (mm)

PAMĚTNICE.Když seAna-
stázie Jelínková narodila,
měloČeskoslovenskode-
vět let. Foto: Deník/Martin Mrlina

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Valaši hlasovali i pod hvězdami
Do netradičních volebních místností se vydali hla-
sovat o budoucím prezidentovi lidé ve Valašském
Meziříčí. Někteří volili na zámku, jiní „pod hvězda-
mi“. Meziříčané ale hlasování na hvězdárně jako
zvláštnost necítí. „Je to pěkné, ale už mi to nepřijde
nic extra. Volím tu pokaždé, mám to kousek od
domu,“ zhodnotil v pátek Karel Minarčík.
Kdo bude budoucím prezidentem, je zatím také

ještě ve hvězdách, Karel Minarčík měl ale jasno. „Já
jsem neměl těžké rozhodování. Svůj hlas jsem dal
Zemanovi,“ svěřil se starší volič. Jednoznačně to
naopak neviděla Bronislava Hrachová. „Letos bylo
hodně těžké vybírat,“ konstatovala poté, co do urny
vhodila svůj hlas Markovi Hilšerovi. Stejný kandi-
dát dostal hlas i od Andrey Hrachové. „Chtěla jsem
nějaký svěží vítr. Nebylo to jednoduché. Teprve ve
čtvrtek jsem se rozhodla mezi Hilšerem a Fische-
rem. S ostatními kandidáty jsem nebyla spokoje-
ná,“ popsala své váhání Hrachová.
Někteří voliči ve Valašském Meziříčí se mohli

pochlubit, že o budoucím prezidentovi rozhodovali
na zámku. Mezi šestadvaceti okrsky byla jedna
hlasovací místnost v zámku Kinských. „Beru to ja-
ko každou jinou volební místnost. Ale přesto jsme
si v práci neodpustili rýpnout do kolegů, že oni
jdou volit jen do školy, ale my jdeme na zámek,“
řekla se smíchem Hana Střítězská. (mm)

VSETÍN
Odměna komisařů? Peníze za nic
Podruhé v životě byla členkou volební komise v
okrsku na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně matu-
rantka Simona Krčmářová (na snímku). Netajila se
tím, že kvůli odměně. „Přece jen jsou to
peníze za nic,“ řekla dívka. Svůj hlas do
urny vhodila hned v pátek odpoledne.
Volbu zvažovala dlouho. „Ale čtvrteční
debata, kterou jsem sledovala v televizi,
mě ve výběru ujistila,“ podotkla Simo-
na. Do urny vhodila lístek se jménem
Jiří Drahoš. Podle ní by měl jít k
volbám každý. „Je to naše ob-
čanská povinnost. My si volí-
me, kdo nás povede a kdo za
nás bude rozhodovat. Je důleži-
té se zúčastnit,“ myslí si Krč-
mářová. (ela) Foto: Deník/Eva Lukášová

Jozef
Macko
primář
Krajské
nemocnice
T. Bati ve Zlíně

Sledovali jsme s partnerkou
výsledky voleb celé odpo-
ledne. Já pevně věřím, že ve
druhémkole vyhraje pro-
fesor Drahoš. Kdybych
mohl, doporučil bych všem,
kteří šli v prvnímkole volit,
aby šli i v tomdruhém. Sám
pevně věřím, že dojde ke
změněna postu prezidenta
republiky. Doufám, že pan
Drahoš vyhraje.

Petr Sáha
rektor Uni-
verzity To-
máše Bati
ve Zlíně

Nynější výsledky prezi-
dentských voleb dokazují
zatím to, že pan Zemanmá
velkou voličskou základnu.
Profesor Drahoš o svou po-
zici aktivně bojuje.Má vel-
kou šanci vyhrát, pokud se
mupodaří získat hlasy od
neúspěšných kandidátů.
Mě osobně výsledky první-
ho kola prezidentských vo-
leb překvapily.

Vlastimil
Vajďák
ředitel
Charity Zlín

Překvapilmě
podlemého

názoru nízký výsledek pánů
Horáčka a Topolánka. Od
panaHoráčka jsemočeká-
val zúročení jeho intenzivní
snahy po celou dobu vo-
lební kampaně. Ale bohužel
se tak nestalo. A co říkám
na ty, co postoupili do dru-
hého kola?Myslím si, že to
vyburcuje více lidí, aby se
zvedli a přišli k volbám.

Ivan Fišar
kněz zlínské
farnosti
svatého
Filipa a Ja-
kuba

Myslímsi, že současnýpre-
zidentnení správnýrepre-
zentantnašehonároda.
Jsemsmutný, žehotolik lidí
volilo. PanaDrahošeosobně
znám,vím, že je tovědec, ale
neumímsipředstavit, jak
bude jednatpostráncepo-
litické.Kéžbyměmilepře-
kvapil.Očekával jsem, že
panZemanvyhraje, alebyl
jsemztohosmutný.

Jindřich
Ondruš
ředitel
Valašského
muzea v
přírodě, Rož-

nov pod Radhoštěm

S výsledkemvoleb jsem
spokojený. Očekával jsem,
že vítěz získá přes čtyřicet
procent. Naopak druhý v
pořadí že budemít o něco
méně, než ve skutečnosti
získal. Přece jen to těch osm
kandidátů více rozloží.
Druhé kolo bude zajímavé.
Za čtrnáct dní se toho dá
hodně získat, ale i pokazit.pokazit.

PTALI JSMESE
OSOBNOSTÍKRAJE:

Jak hodnotíte
výsledky voleb?

Připravili: zpravodajovéDeníku
Snímky:Deník

Rozhodovala jsem se sama, komu dám
svůj hlas, říká prvovolička z Velehradu
Studentce gymnázia Anně
Kremplové bylo osmnáct
let vloni v listopadu.

ZDENĚK SKALIČKA

Velehrad – Občané České
republiky měli v pátek a
v sobotu příležitost zvolit
si podruhé v přímé volbě
svého prezidenta. Poprvé
ve svém životě přišla
k volbám, a rovnou prezi-
dentským, sympatická
studentka gymnázia Anna

Kremplová z Velehradu,
která v listopadu loňského
roku nabyla zletilosti, ale
volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České
republiky 21. a 22. října
ještě nestihla.
S žádnou kampaní, jak

motivovat prvovoliče a
mladé lidi, aby šli
k volbám českého prezi-
denta, kterého z devíti
kandidátů volit, jak je
důležité se voleb zúčastnit
a podobně, se Anička ne-
setkala. V pátek po deva-
tenácté hodině přišla do
volební místnosti, v niž se
proměnila obřadní síň
Obecního úřadu Velehrad,
aby v ní do volební
schránky odevzdala svůj
hlas jednomu z uchazečů
o Pražský hrad.
„Myslím si, že by lidé

k volbám chodit měli, i
když nejsou povinné, a
proto jsem šla odevzdat
svůj hlas jednomu z kan-
didátů na prezidenta re-
publiky. Pokud nebude
zvolen v prvním kole, pů-
jdu k volbám i v kole
druhém,“ řekla Anna
Kremplová. Komu dala
svůj hlas, však neprozra-
dila.
Sociologové obvykle

uvádějí, že rozhodování
mladých voličů mnohdy
ovlivňují rodiče, ale někdy
i jejich zletilí kamarádi,
kteří už volby absolvovali.
Někteří se nechají ovlivnit
zprávami v televizi, roz-
hlase, rozhovory
s kandidáty, ale také prů-
zkumy, které tomu či
onomu kandidátovi připi-
sují ve volbách vítězství.
„Já jsem se rozhodovala
sama. Rodiče, kamarádi

ani rozhovory

s kandidáty v televizi na
to vliv neměli,“ přiznává
nejmladší velehradská
volička. O volbách se prý
s rodiči nebavila, ve škole
ale se spolužáky trochu
ano.
„Pár rozhovorů

s kandidáty na prezidenta
jsem zhlédla, ale moc jsem
se jim nevěnovala ani
jsem je cíleně nevyhledá-
vala. Abych byla upřímná,
musím říct, že jsem nevě-
děla, koho budu volit.
Další volby mě budou če-
kat na podzim, kdy se
uskuteční volby do zastu-
pitelstva obce, a to budu
voličem letos už podruhé,“
dodala studentka ze Slo-
vácka Anna
Kremplová.

PRVOVOLIČKA.AnnaKremplová z Velehradu se voleb účastnila
premiérově. A rovnou šla volit prezidenta. Foto: Zdeněk Skalička
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