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VALAŠSKO
VČERA

Na počest
legionářů

RADNICE SE S MAJITELEM DOMLUVILA. Na posledním zasedání jednala
Rada města Valašské Meziříčí o vybudování propojovacího chodníku v Hrachovci. Včera o tom informovala mluvčí radnice Renata Votrubová. V pokračování stavby chodníku
dosud bránil soukromý pozemek s domem. „Jsem velice rád, že je tato dlouhodobá záležitost, která trápí
místní obyvatele, na dobré
cestě k vyřešení. Konečně
se nám podařilo domluvit
na darování pozemku od
soukromého majitele,“ informoval místostarosta
města Josef Vrátník. Město
jako protislužbu na své náklady provede demolici
domu. Nový propojovací
chodník vznikne zhruba do
tří let a zvýší bezpečnost
chodců. Pěší komunikace
povede po pravé straně silnice směrem dolů.

Unikátní pojízdné muzeum legionářského
vlaku „Legiovlak“ dorazilo na kroměřížské
nádraží. Hanácká metropole se tak stala jeho
25. zastávkou v ČR. Věrná replika dobově
vybavených vozů i legionáři ve stejnokroji
připomínají boje našich vojáků v Rusku
v letech 1918 až 1920. V neděli se vlak
vydá do Valašských Klobouk, kde setrvá
až do úterý 4. září. (jab)

VALAŠSKO
DNES
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Mnohé, co napsal, dráždí dodnes.
Havlovy myšlenky shrnuje výstava
Valašské Meziříčí – V Muzejním a galerijním centru v
zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí začíná dnes výstava
Václav Havel – Politika a svědomí. Návštěvníci zde naleznou slavné i méně známé myšlenky z Havlových textů či
veřejných projevů.
Výstava, která vznikla v roce 2016 k nedožitým 80. narozeninám českého dramatika, esejisty, disidenta, kritika
komunistického režimu a později posledního prezidenta
Československa a prvního prezidenta České republiky, nabízí také citáty, které doprovázejí fotografie. Čistě havlovské i aktualizační, které mají podtrhnout naléhavost výzev.
„Výstava se poskládala víceméně sama. Se znalostí Havlových textů člověka brzo napadne, kam a pro co sáhnout.
Při přípravě byla zároveň důležitá i jistá dávka odvahy.
Havla často považujeme za neškodnou součást minulosti.
Jenže mnohé z toho, co napsal či řekl, dráždí do dneška,
může to dokonce pro leckoho představovat politicky výbušný materiál,“ tvrdí o výstavě autor koncepce Jan Hron.
„Naší snahou bylo předložit veřejnosti dokumenty, které
přibližují stále aktuální myšlenky Václava Havla,“ doplnil
ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk
Hazdra. Nad politikou a svědomím se mohou návštěvníci
zamýšlet v zámku Žerotínů do 23. září. (mm)

Bazén opraví bez referenda.
Starosta vzal návrh zpět
EVA LUKÁŠOVÁ

Valašské Meziříčí – Venkovní koupaliště ve Valašském Meziříčí by se už v
roce 2020 mohlo rozšířit o
další, třetí bazén. Slibuje to
současné vedení města.
Původně měla o rekonstrukci zchátralého bazénu
rozhodnout veřejnost prostřednictvím místního referenda. K němu ale nakonec
nedojde. Návrh na jeho vyhlášení předložil zastupitelům starosta města Robert
Stržínek (ANO), hned v
úvodu posledního zasedání
jej ale vzal zpět. „Rozhodnutí odstoupit od referenda

vzniklo na základě široké
debaty s mými kolegy
a kolegyněmi z hnutí
ANO, kteří stejně
jako já jsou v kontaktu s širokou veřejností. Odtud
přišel jasný signál
koupaliště dostavět i
bez referenda,“ vysvětlil
Stržínek. Dodal, že meziříčské hnutí ANO zařadí dostavbu koupaliště do svého
volebního programu.
Záměr vyhlásit referendum se navíc setkal s negativním ohlasem u některých
opozičních zastupitelů a u
dalších ve městě působících
politických stran. Členové

hnutí Soukromníci a
Nezávislí dokonce
sepsali prohlášení,
ve kterém uvádějí
pět důvodů, proč
s referendem zásadně nesouhlasí.
Mezi hlavní
patří jeho finanční
náročnost či skutečnost, že by výsledek referenda zavázal k danému
postupu na podzim zvolené
zastupitelstvo. Kromě zástupců Soukromníků a Nezávislých prohlášení podepsali představitelé dalších
tří politických stran – ODS,
Top 09 a Svobodných.
Pokračování na straně 3
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Po výbuchu vulkánu
před 250 miliony let
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ČTENÍ NA STŘEŠE. Prázdniny spějí nezadržitelně ke
konci. Pracovníci Masarykovy veřejné knihovny se
každoročně snaží letní čas
pozdržet, a proto pořádají
tradiční čtení na střeše budovy knihovny na vsetínském Dolním náměstí. Popáté se předčítání vybraných textů na netradičním
místě ujmou vsetínští divadelníci a knihovníci. O hudební doprovod se postará
Marie Davidová, Aleš Mrnuštík, Zdeněk Mikušek a
Monika Hrdinová. Letní
čtení na střeše začíná dnes
v 17.00, pořadem provede
Pavel Kotrla, který také vybírá ke čtení díla neotřelých
autorů s letní tematikou.
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Počasí v kraji
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