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Číslo týdne

25
Celkem 25 lidí, kteří jsou
v karanténě kvůli nákaze
covidem-19, využilo ve středu
ve Vsetíněmožnosti hlasovat
předčasně v krajských vol-
bách v takzvaných drive-in
stanovištích.

Zpravodajství z Valašska

Výlovy rybníků. Tradice, která u nás přetrvala stovky let

P
odzimní výlovy rybníků bývají oblíbenou kratochvílí 
pro děti i dospělé, letos se ale bohužel na řadě míst 

kvůli pandemii koronaviru uskuteční bez obvyklých 
doprovodných akcí pro veřejnost. Podívejte se, kam se
dá v regionu zajít se na práci rybářů alespoň podívat, 
a připomeňte si zajímavosti z historie rybníkářství u nás.

JAK ŠEL ČAS ANEB HISTORIE RYBNÍKÁŘSTVÍ

20. století

V éře komunistické totality se 
rybníkářství relativně dařilo, po 
roce 1989 pak vzniklo Rybníkář-
ské sdružení ČR, které dodnes 
sdružuje víc než sedm desítek 
členů. V současnosti se produk-
ce ryb v Česku pohybuje kolem 
20 tisíc tun ročně.

16. století

Největší rozmach rybníkářství 
u nás proběhl v době po husit-
ských válkách. V období největší 
slávy bylo na našem území téměř 
70 tisíc rybníků, asi nejslavněj-
ší byl vybudován díky Vilému 
z Rožmberka, konkrétně rybník 
Rožmberk dostavěný v roce 1589. 

11. století

První zmínky o chovu 
kaprů v českých 
zemích. Svědectví 
o tom přináší Kosmo-
va kronika, která se 
v dodatku o založení 
Sázavského kláštera 
zmiňuje o slupu 
(zařízení na odchyt - 
pozn. red.) k lovu ryb 
darovaných klášteru 
kolem roku 1034 kní-
žetem Břetislavem I.

14. století

V době lucembur-
ské, především za 
vlády Karla IV., se 
projektům a budo-
vání rybníků věnovali 
královští správci. 
K těm největším patří 
dnešní Máchovo je-
zero, které bylo také 
původně rybníkem. 
Hráz vybudoval 
bezdězský purkrabí 
Tista. 

13. století

Na našem území 
jsou vybudovány 
první rybníky. Asi 
první byl na našem 
území ten Opat-
ský v roce 1263, 
vlastnil jej klášter 
Žďár nad Sázavou. 
Mezi prvními vznikl 
také rybník Hančov 
u nepomuckého 
kláštěra. POSÍLEJTE NÁM SVÉ ÚLOVKY!

Podařil se vám parádní kousek? 
Nezapomeňte se s ním pochlubit 
nám a hlavně ostatním našim 
čtenářům! Pošlete fotogra� i 
a krátký popisek do naší rubriky 
Čtenář reportér. 

E-mailovou adresu najdete 
v tirážích každého regionálního 
Deníku nebo na našem webu.
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aktuální tip z Valašska:
VÝLOVRYBNÍKACHORYNĚ BUDE LETOSBEZDIVÁKŮ.
O RYBÍ SPECIALITY ALE LIDÉNEPŘIJDOU
Termín oblíbeného dvoudenního výlovu rybníka Choryně velká na
pomezí Valašska a Hranicka připadá letos na sobotu a neděli 24. a 25.
října. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a platným naříze-
ním vlády týkajícím se pořádní venkovních akcí se však letos usku-
teční bez účasti veřejnosti.

„Prosíme o akceptování zákazu chození na loviště, nejsme
schopní zajistit nehromadění lidí v omezeném prostoru,“ vyzývají zá-
jemce o návštěvu pracovníci Rybářství Haška, které výlov Choryně
velké obstarává. O tradiční nabídku rybích specialit a živých ryb, jež je
každoročně součástí výlovu, ale lidé ani letos nepřijdou.

Živé ryby totiž prodají rybáři příchozím ve stánku na parkovišti u
Rybářství Haška, na stejnémmístě budou k dostání také uzené a
smažené ryby, které si lidé budoumoci zakoupit a odnést domů. Tře-
ba i ve vlastních přinesených nádobách.

Vsetínští lékaři nabízejí
novoumetodu vyšetření
Gynekologové využívají
moderní modulární sys-
tém pořízený díky dotaci

MICHAL BURDA

Vsetín – O urodynamické
vyšetření rozšířilo spektrum
svých služeb gynekologicko-
porodnické oddělení Vsetín-
ské nemocnice. Gynekologo-
vé při něm využívají moderní
modulární systémDynamic
Proxima a další vybavení, jež
slouží ke zpřesnění diagnos-
tiky poruch dolních cest
močových, jako je například
inkontinence. Nemocnice
nové vybavení pořídila díky
evropským dotacím.
Odhaduje se, že ve vyšším

věku samovolný únikmoči
trápí až 40 procent žen, ne-
vyhýbá se ale ani mladším
ženám a ženám po porodu.
„Urodynamika je jednou ze

základních vyšetřovacích

metod urogynekologie.
Vminulosti jsme byli odká-
záni na vyšetření na exter-
ním pracovišti, nyní můžeme
nabídnout pacientkám
komplexní vyšetření v naší
ambulanci a navrhnout nej-
lepší léčebný postup, který
spočívá v operačním řešení,
nasazení léků či jejich kom-
binaci,“ říká Jiří Hlavinka,
primář gynekologicko-
porodnického oddělení

Vsetínské nemocnice (na
snímku).
Vsetínští gynekologové

mají s operativní léčbou
mnohaleté zkušenosti, vyu-
žívají moderních postupů a
materiálů. Provádějí kom-
pletní spektrum operací,
které řeší pokles ženských
orgánů i neudržení moči, ta-
ké zákroky při zúžení močo-
vé trubice a diagnostické
cystoskopie.
Urogynekologická ambu-

lance se nachází v pátém pa-
tře chirurgického pavilonu
Vsetínské nemocnice a je
součástí ambulantního
traktu gynekologicko-
porodnického oddělení.
K samotnému vyšetření je
nutné doporučení obvodní-
ho gynekologa či praktického
lékaře. Ženy se potémohou
objednávat na číslech
571 818 554 a 571 818 547.

Foto: Vsetínská nemocnice

Na zámcích
vystaví houby
Valašsko – Houbařům jsou
určené výstavyMuzea regio-
nu Valašsko, které budou od
6. do 11. října na zámcích
Vsetín a Lešná u Valašského
Meziříčí. „Na obou výstavách
budou k vidění vzácné i běž-
né druhy hub rostoucí v na-
šem okolí, a to živé i vyfoto-
grafované,“ láká Jiří Koňařík
z Muzea regionu Valašsko.
Pracovníci muzea připra-

vují také tradiční mykolo-
gické poradny. Na zámku
Lešná si ve čtvrtek 8. října od
13 do 16 hodin se zájemci
o houbách popovídámyko-
log Jiří Lederer.
Vsetínský zámek nabídne

poradny dvě: ve středu 7. a v
pátek 9. října, vždy od 13 do
17 hodin. Příchozí se budou
moci obrátit na odborníka
Jiřího Polčáka. Na Vsetíně
bude součástí výstavy před-
náška Jiřího Polčáka s ná-
zvemHouby Valašska. Koná
se 7. října od 17 hodin. V Leš-
né i na Vsetíně si lze v rámci
výstavy objednat i lektorské
programy pro školy. (mib)

Muzejní kukátko: odhalení
trinitářskémalby z Lešné

N ávštěvníci zámku v Lešné u ValašskéhoMeziříčí
měli na začátku září jedinečnoumožnost pono-

řit se do doby vrcholného baroka. Historik Pavel
Lasztovicza přestavil na přednášce osobnost Rudolfa
Magnuse Podstatského z Prusinovic (1688–1740),
dlouholetéhomajitele lešenského zámku.

Rudolf Magnus se zabýval
teologií, byl literárně činný a
patřil k významným regionál-
nímmecenášům. Z jeho popu-
du byla v Lešné zřízena fara,
založeno náboženské bratrstvo
a zasloužil se o přivedení řádu
trinitářů do regionu. Z archiv-
níchmateriálů víme, že něko-
likrát hostil příslušníky trini-
tářského řádu na zámku v Leš-
né. A právě tyto skutečnosti
pomohly k odhalení ikonogra-

fie a jednoho pozoruhodného nálezu. Před několika
lety byla na půdě lešenského zámku objevenamalba.
Výjev byl rozložen na sedm částí, barva se namnoha
místech odlupovala a i po sestavení nebylo snadné
přesně identifikovat zobrazeného.
S jistotou bylomožné jen konstatovat, že se jedná

o starší dílo zachycující světce v řeholním rouše.
V kontextu s osobností Rudolfa Magnuse a zpracová-
ním výtvarného umění Zašové, jež zahrnuje i díla
související s trinitářským klášterem, se námětmalby
začíná rozkrývat. Modročervený řecký kříž na svět-
cově rouchu je znakem trinitářského řádu, stejně tak
se k symbolice řádu váží okovy a kniha ve světcových
rukou.
Samotnou identitu světce dokazuje torzálně do-

chovaný latinský nápis ve spodní části malby: je jím
sv. Jan zMathy, zakladatel trinitářského řádu. Malba
svým charakterem odpovídá dílům vrcholného ba-
roka. Na snímku detail objevené barokní malby za-
chycující sv. Jana zMathy, 2. třetina 18. století, tem-
pera na dřevě. Foto: archiv Muzeum regionu Valašsko
Kamila Valoušková, historička uměníMuzea

regionu Valašsko

Sedmdesát let svoji. Manželé
oslavili platinovou svatbu
Vsetín – Platinovou svatbu,
tedy sedmdesát let společné-
ho života, oslavili v září
manželé Vlasta a Bohumil
Výchopňovi ze Vsetína.
Pár, který se stále těší ob-

divuhodné psychické i fyzic-
ké kondici, prozradil, v čem
tkví úspěch jejich spokoje-
ného společného života.
„Měli jsme a stále máme
společné hodnoty a zájmy,“
shodují se manželé.
Nepopírají, že vedle pří-

jemných chvil spolu prožili
i chvíle méně příjemné. Jsou
si však stále nablízku a po-
máhají si i v nemoci.
„Důležitý je pohyb, zájmy

a koníčky. Hrávali jsme spo-
lečně volejbal, milujeme tu-

ristiku, péči o zahrádku. Má-
me rádi slovenské hory: Ro-
háče, Vysoké Tatry, ale také
Beskydy. I v současné době se

snažíme stále být pohybově
aktivní, hlavně na procház-
kách a na zahrádce,“ říkají
manželé.
Oba pocházejí ze Vsetína.

Pan Bohumil pracoval mno-
ho let v konstrukci ve Zbro-
jovce Vsetín, jehomanželka
Vlasta rovněž pracovala ve
Zbrojovce nejprve na učňov-
ském středisku, později v ad-
ministrativě. Společně vy-
chovali jednu dceru.
K úctyhodnému 70. výročí

svatby poblahopřála Vlastě
a Bohumilovi Výchopňovým
zaměsto Vsetín takémís-
tostarostka Simona Hlaváčo-
vá. „V každém věku člověk
touží žít s někým a pro něko-
ho. Jste pokladem naší doby
a vaší rodiny. Z celého srdce
vám přeji pevné zdraví, sílu
a energii v platinovém
manželství,“ popřála. (mib)

Foto: Město Vsetín

Zámek v obležení veteránů
Lešná – Šest desítek automo-
bilových amotocyklových
veteránů parkovalo ve svátek
28. září u zámku v Lešné u
ValašskéhoMeziříčí. Tradiční
Svatováclavská vyjížďka dý-
chala atmosférou 1. republi-
ky a dorazili na ni velcí i malí
obdivovatelé historických
vozidel z širokého okolí.
Vyjížďka se letos konala už

podesáté. K nejstarším patřil
vůz americké značky Packard
vyrobený v roce 1927, nechy-
běly ani vozymladšího data
výroby, z nichž některé lze
stále vidět v běžném provo-
zu.
Pracovníci Muzea regionu

Valašsko, jež zámek v Lešné
spravuje, k přehlídce připra-
vili doprovodný program,
v němž diváky zavedli do
30. let minulého století, kdy

zámek obýval hrabě Bedřich
Kinský s rodinou. Dobovou
kulisu dotvořily swingové
melodie.
Podle pořadatelů se akce

navzdory nepříznivému po-
časí a koronavirovým ome-
zením nesla v příjemné at-
mosféře a ze všech stran

zněly pozitivní ohlasy. „Mů-
žeme být velmi spokojeni.
Děkujeme všem návštěvní-
kům za přízeň, kterou nám
i v této nepříznivé době za-
chovávají,“ shrnula na závěr
kurátorka programu Květa
Zemanová. (mib)

Foto: Deník/Michal Burda

10 5. října 2020Deník
www.denik.cz


