Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský

Okres: Vsetín

Správní obvod: Valašské Meziříčí

GPS souřadnice: 49.471806N, 17.971128E

Nadmořská výška: 294 m n. m.

První pís. zmínka: 1297 (725 let)

Počet obyvatel: 21 759

PSČ: 757 01

Adresa URL: www.valasskemezirici.cz

Facebook: valmez

Současnost obce Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí, přezdívané též Valašské Athény, patří k hlavním kulturním centrům
Valašska. Návštěvníkům mohou nabídnout řadu zajímavých památek, krásnou přírodu, bohatý
kulturní život i množství příležitostí sportovního vyžití.
V současnosti se ve městě nachází veřejný vodovod i plynovod, kanalizace s napojením na čističku
odpadních vod, 6 pošt, banky, policie, 9 mateřských škol, 7 základních škol, základní umělecká škola,
4 střední odborné učiliště, 4 střední odborná škola, gymnázium, vyšší odborná škola, 5
speciálních škol, jazyková škola, 10 veřejných knihoven, 2 kulturní zařízení, středisko pro volný
čas mládeže, kino, muzeum, 4 galerie, hvězdárna, přírodní amfiteátr, ZOO zahrada, zdravotnické
zařízení, lékárny, nemocnice, záchranná služba, dětský domov, azylový dům, dům na půl cesty,
noclehárna, denní stacionář, domov pro seniory, chráněné bydlení, 2 nízkoprahová denní centra, dům
s pečovatelskou službou, 17 tělocvičen, 38 víceúčelových hřišť, 2 stadiony, 2 koupaliště, krytý
bazén a celá řada prodejen, služeb a pohostinství.
Centrem společenského života je kulturní zařízení působící v prostorách zámku Žerotínů. K
dispozici je velký sál, klub a divadelní kavárna, nedaleko odtud sídlí kino s galerií. Další prostory vhodné k
pořádání přednášek či jiných akcí menšího rozsahu nabízejí sály v kulturním domě v místní
části Hrachovec a ve hvězdárně. Veřejnosti přístupná hvězdárna z roku 1929 je nejstarší na severní
Moravě a ve Slezsku.
Významnou kulturní institucí je rovněž Muzeum Valašské Meziříčí, které je součástí Muzea
regionu Valašsko ve Vsetíně. Nabídku turistických atraktivit doplňuje muzeum valašských strašidel s kolekcí
figur nadpřirozených bytostí, známých ze starých legend, mýtů a pohádek valašského regionu.
K nejvýznamnějším akcím města patří přehlídka amatérských divadel (Festival malých jevištních
forem), mezinárodní recitační soutěž (Mezinárodní folklorní festival Babí léto) nebo festival cimbálu. V
budově sokolovny byla obnovena loutková scéna. Další významné akce představují Moravský festival
poezie, tradiční Valašské kulturní léto, multižánrový mezinárodní hudební festival Valašský
Špalíček a festival hudby a dobrého jídla Gulášfest.
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