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Nemocnice ve ValašskémMeziříčí funguje už 55 let
ValašskéMeziříčí – Více než
půl století uplynulo letos v
srpnu od doby, kdy se valaš-
skomeziříčský region dočkal
nemocniční péče a pod jednou
střechou vznikly ambulance,
poradny, oddělení a speciali-
zované obory. Letos v srpnu
oslavila Nemocnice AGEL Va-
lašské Meziříčí už 55 let fun-
gování.
„O nemocnici ve Valašském

Meziříčí se začalo poprvé ho-
vořit již v roce 1918. Původním
návrhem bylo, aby vznikla
z budovy Zemského ústavu
pro neslyšící,“ připomíná
marketingový a organizační
asistent meziříčské nemocnice
Michal Václav.
Definitivně bylo o výstavbě

zcela nové nemocnice roz-
hodnuto v roce 1955, kdymi-
nisterstvo zdravotnictví
v Praze schválilo investiční
projekt. A o deset let později
nemocnice zahájila provoz.
Významnýmmilníkem byl rok
1991, kdy došlo k osamostat-
nění nemocnice. Do roku 1996
byl zřizovatelem Okresní úřad
Vsetín, následujících osm let
byla nemocnice v rukouměsta
Valašské Meziříčí a od roku
2004 je akciovou společností
patřící do skupiny AGEL.
„Posun a progres je za ob-

dobí od otevření nemocnice
nevídaný. Když jsem začínal,
tak na oddělení nebyly ani
psací stroje, vše se psalo rukou.
Postupně se oddělení dovyba-

vovala základními zdravotní-
mi prostředky, přístroji, při-
cházel další personál,“ vzpo-
míná pamětník, lékař a bývalý
ředitel meziříčské nemocnice
Milan Leckéši starší.
V počátcích podle něj na

stanici o třiceti lůžkách byla
jedna staniční sestra a jedna
sestra na směnu. „Byla ale chuť
pracovat, to jsem zažíval se
svými kolegy každý den. A
společně jsme cítili, že musíme
nemocnici posunout k tomu,
aby se jednou za několik desí-
tek let stala vyhledávanou
v našem kraji. A myslím, že se
to povedlo,“ hodnotí Milan
Leckéši starší.

OD ČERVENCE S NOVÝM
NÁZVEM
Letos v červenci nemocnice
prošla změnou, která se dotkla
jejího názvu, nově nese ozna-

čení Nemocnice AGEL Valaš-
ské Meziříčí. „Změna názvu
odkazuje na fakt, že jsme sou-
částí silné skupiny, která svým
dlouhodobým působením ve
zdravotnictví, a to i mimo ČR,
prokázala, že umí poskytovat
špičkové zdravotnické služby a
také svá zařízení ekonomicky
řídit,“ říká současný předseda
představenstva nemocnice
Milan Leckéši.
Od doby, kdy se zdravotnic-

ké zařízení stalo součástí sku-
piny AGEL, překonala výše in-
vestic hranici 200milionů
korun. „Pro dokreslení lze
zmínit vznik oddělení lůžkové
rehabilitace, vybudování CT
pracoviště, zavedení nových
operačních postupů v trau-
matologii, břišní chirurgii a
gynekologii, kde je významný
růst operací, které jsou prová-
děnyminiinvazivně a laparo-

skopicky,“ vyjmenovává Lec-
kéši.

V PORODNICI SE NARODÍ
850 AŽ 1000 DĚTÍ ROČNĚ
Nemocnice se může pochlubit
také moderní porodnicí, kde se
ročně narodí mezi 850 až 1000
dětí. „Otevřely se nové odbor-
né ambulance napříč odděle-
ními, značná část investičních
nákladů byla vynaložena na
obnovu přístrojů a technologií,
v míře nemalé i pro zlepšení
‚hotelového prostředí‘ pacien-
tů a zázemí pro zaměstnance,“
doplňuje předseda předsta-
venstva.

Vedení nemocnice má v
plánu i další investice. Nyní se
například připravuje doku-
mentace nezbytná ke staveb-
ním úpravám prostor, kde
vzniknemagnetická rezonan-
ce. „To by se mělo stát koncem
tohoto nebo na počátku
příštího roku,“ uzavírá Milan
Leckéši. (mib)

PŘES PŮL STOLETÍ. V srpnu oslavila nemocnice ve Valašském
Meziříčí 55 let fungování. Foto: archiv nemocnice

„Posun a progres je za
období od otevření ne-
mocnice nevídaný. Když
jsem začínal, tak na od-
dělení nebyly ani psací
stroje, vše se psalo ru-
kou.“
Milan Leckéši starší, lékař a bývalý ředitel

meziříčské nemocnice

Meziříčské školy první
polovinyminulého století

Z hruba do padesátých let 20. století bylo ve
ValašskémMeziříčí několik škol různého
zaměření. Základní vzdělání probíhalo
v obecné aměšťanské smíšené škole, které

byly zřízeny v roce 1941 z původní obecné školy a
Měšťanské školy pro dívky (taměla od roku 1919 i sa-
mostatnou obecní školu chlapeckou). Kvůli válečným
okolnostem byla na několik let obnovena německá
obecná škola, která s koncem války zanikla.

DÍVČÍ AKADEMIE VE VALAŠSKÉMMEZIŘÍČÍ
JAKO PRVNÍ REFORMNÍ GYMNÁZIUM
V RAKOUSKU-UHERSKU
Starší chlapci studovali na nižším chlapeckém gym-
náziu, z kterého se později (v roce 1936) stalo gym-
názium Františka Palackého. Mezi roky 1903 a 1948
fungoval ve ValašskémMeziříčí také soukromý ústav
pro vzdělání učitelek. Další dívčí školou bylo také
gymnázium, které bylo původně známo pod názvem
Dívčí akademie a bylo prvním reformním gymnázi-
em v Rakousko-Uher-sku! V roce 1922 ale bylo zruše-
no a dívky začaly studovat na chlapeckém gymnáziu.
Do roku 1951 působila v Meziříčí také Státní odbor-

ná škola pro zpracování dřeva, kteráměla za cíl pod-
pořit drobné živnostníky. Zajímavý osud ve 20. sto-
letí potkal i ústav pro sluchově postižené děti, který
byl otevřen v roce 1911. Pamatuje si válečné události,
zejména zrušení vyučování kvůli mobilizaci na pod-
zim 1938. Stal se také budovou wehrmachtu, přičemž
vyučování pokračovalo jen v jedné polovině budovy.
V roce 1944 se z budovy školy stal lazaret a vyučování
bylo úplně přerušeno. Vyučování bylo ale přerušeno i
v dalšíchmeziříčských školách, ať už z důvodu zřízení
lazaretu, nebo ubytování zákopníků.

Autorka textu: AndreaMrštinová,
historičkaMuzea regionu Valašsko

Z výuky na valašskomeziříčské dřevařské škole.
Foto: archiv Muzea regionu Valašsko

Krátce z Valašska

Při dožínkách si připomněli
kardinála Štěpána Trochtu

Francova Lhota – Tradiční dožínky uspořádali po-
slední srpnovou neděli na poli rodičů kardinála Ště-
pána Trochty ve Francově Lhotě členové Valašské
nadace. Zúčastnilo se jich také čtrnáct žáků třetí třídy
místní základní školy s třídní učitelkou Evou No-
vosadovou. Děti se touto cestou seznámily se zpraco-
váním obilí a prací na poli. Atmosféru zpříjemnili
zpěváci a zpěvačky za hudebního doprovodu harmo-
nikáře pana Tvarůžka. Součástí 18. ročníku dožínek
byla takémše svatá předMuzeem kardinála Trochty,
jejíž součástí bylo i připomenutí 46. výročí kardiná-
lova úmrtí. Mše vedené p. Stanislavem Zatloukalem
se zúčastnilo něko-
lik desítek lidí z far-
nosti Francova
Lhota, pod niž spa-
dají i sousední ves-
nice Střelná a Va-
lašská Senice. Řada z
nich přišla ve valaš-
ských krojích. (red)

HOLDÚRODĚ. Jak se zpracovává obilí a jak vypadá práce
na poli, se děti dozvěděly na tradičních dožínkách ve
Francově Lhotě. Snímky: Deník

Štverák obsadil čtvrtémísto
v Beskydské sedmičce
Zubří – Tomáš Štverák ze
Zubří (Inov – 8 Team) obsadil
čtvrtémísto v 11. ročníku
Kilpi Vitesco Technologies
Beskydské sedmičky. V zá-
vodu dlouhém 101 kilometru
s celkovým převýšením 5387
metrů, který letos kvůli ko-
rovavirové pandemii starto-
val intervalově, dosáhl času
13:05:51. Extrémní závod
v Moravskoslezských Besky-
dech vyhrál v čase 12:08:44
Zdeněk Hruška z Tísku na
Novojičínsku (Runsport –
Solomon).
,,Protože jsem původně

měl na konci září běžet závod
na 100mil na Istrii, tak jsem
se startem v letošním roční-
ku Beskydské sedmičky ne-
počítal. Nakonec jsem do
horského ultramaratonu
v Beskydech přihlásil až tý-
den před závodem. Na něja-
kou důkladnou přípravu
proto nebylo příliš času. Spíš
jsem se na ni musel během
sedmi dnů nastavit v hlavě,“
přiznal Tomáš Štverák.
Ten od úvodních kilomet-

rů běžel ve svižném tempu.
Na vrcholu Travný všakměl
velkou krizi. ,,Z ní jsem se
naštěstí po několika kilome-

trech dostal a potom už semi
až do cíle běželo dobře,“ pro-
zradil Štverák.
Vytrvalec ze Zubří je se

svým výkonem v Moravsko-
slezských Beskydech spoko-

jený. ,,Na trati jsem nechal
všechno a to je promě to
nedůležitější,“ potěšil zisk
čtvrté příčky v prestižním a
vyhledávaném závodu To-
máše Štveráka.

Ten nezapomněl ani na
svůj support. ,,Můj doprovod
mě podporuje a věří mi, i
když semi občas na trati ne-
daří. Toho si hodně vážím,“
děkoval svému týmu třia-
dvacetiletý ultraběžec z Va-
lašska Štverák.
Také v závodu dvojic, který

byl mistrovstvím České re-
publiky v horskémmarato-
nu, se reprezentantům Zlín-
ského kraje dařilo. V něm
rovněž čtvrtou pozici obsa-
dili nositelé barev otroko-
vického KESKUK Teamu
Vlastimil Bukovjan s Filipem
Bukovjanem (15:41:22).
Do cíle letošní Kilpi Vitesco

Technologies Beskydské
sedmičky doběhlo 302mužů
a 728 dvojic. Závod startoval
kvůli pandemii koronaviru
intervalově na atletickém
stadionu v Třinci. Cíl byl na
náměstí Míru ve Frenštátu
pod Radhoštěm.
Běžci na trati museli pře-

konat tyto kopce: Malý Javo-
rový, Velký Javorový, sedlo
Pod Velkým Lipovým, traverz
Travný, Kykulku, Lysou horu,
Smrk, Čertůvmlýn, Taneč-
nici, Radhošť a Velký Javor-
ník. (hot)

Tomáš Štverák na Beskydské sedmiče. Foto: archiv Tomáše Štveráka

Poslední závod ValašskéhoMTB poháru v Jablůnce
Jablůnka – V Jablůnce na
Vsetínsku se v sobotu pojede
poslední čtvrtý letošní podnik
z Block ValašskéhoMTB po-
háru. Start i cíl všech závodů
v cross country je v areálu
místní základní školy.
Kopcovitá trať, na které

nebudou chybět ani ,,oblí-
bené“ školní schody, vede
v areálu a okolí školy
v Jablůnce. Pořadatelé vy-
hlásili kategorie od odrážedel
až po veterány a veteránky.
Prezentace pro dětské ka-

tegorie probíhá od 9 do 10

hodin. Pro kadety, juniory,
juniorky, muže a ženy od 10
do 12 hodin.
Startovné pro děti a junio-

ry a při on-line platbě je 150
Kč, namístě v den závodu
pro dospělé kategorie 200 Kč.
Start závodů pro odrážedla,

přípravku, předžáky, mladší
žáky a starší žáky je od 10.15
hodin. Od 13.30 si postupně
zazávodí kadeti, junioři, ka-
detky, juniorky, ženy, muži,
muži veteráni a ženy vete-
ránky. Hlavní závodmužů
startuje ve 14.30 hodin. (hot)
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