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 7.3.1946 – 2. odhalení pomníku T.G.Masaryka v parku Botanika. Poctu presidentu 
Masarykovi odhalením jeho pomníku vzdali obyvatelé Valašského Meziříčí již v roce 1925. 
Bustu z bílého mramoru vytvořil Emil Hlavica. Nacistická moc však nařídila bustu v roce 
1940 odstranit a její další osud není znám. Novou sochu z bronzu vytvořil po skončení 
války sochař Miloš Bublík. Její slavnostní odhalení proběhlo 7.3.1946. Tehdy ještě nikdo 
netušil, jakými cestami se bude ubírat blízká budoucnost naší země a že již za čtyři roky  
další totalitní režim nechá sochu opět odstranit. – 65 let 

 
 

8.3.1886 – se narodil hrabě Ladislav Seilern-Aspang, poslední soukromý majitel  
zámku v Krásně nad Bečvou. Na počátku dvacátého století se majitel krásenského zámku 
hrabě Rudolf Kinský v důsledku rozmařilého života dostal do značných finančních 
problémů. Začal postupně rozprodávat své panství a v roce 1913 došlo na nejhorší. U 
tehdejšího Krajského soudu v Novém Jičíně proběhla dražba zámku v Krásně nad 
Bečvou. Vydražitelem zámku se stal Ladislav Seilern-Aspang. Rodovým sídlem Seilernů 
však byl zámek v Miloticích u Kyjova a krásenský zámek využívali Seilernové jen jako letní 
sídlo. Na počátku čtyřicátých let se Ladislav Seilern dostal do finančních potíží a chtěl 
přestavět zámek na byty a park rozparcelovat. Obratným zásahem muzejní společnosti 
s čele s Milošem Kašlíkem však došlo k tomu, že v roce 1943 zámek i s parkem odkoupilo 
město Valašské Meziříčí. Po skončení války byl Ladislav Seilern internován i s rodinou 
několik měsíců ve Svatobořicích a posléze odsunut z Československa. Zemřel 5.7.1976 
v Salzburgu. – 125 let 
 
 
9.3.1621 – prudké boje ve Valašském Meziříčí mezi valašskými povstalci a 
císařskými vojsky. Valašští povstalci v době prvního povstání Valachů za třicetileté války 
zaútočili na Valašské Meziříčí, které bylo v držení císařských vojsk pod velením 
císařského generála Dampierra. Přesila císařských vojsk způsobila, že povstalci byli 
zatlačeni do Křivého. Zde se poschovávali ve stodolách. Vojáci ale stodoly zapálili. 
Tehdejší kronikáři odhadli počet mrtvých povstalců na 300 – 600. – 390 let 
 
 
23.3.1926 – Státní pozemkový úřad v Praze rozhodl v rámci provádění pozemkové 
reformy o propuštění některých nemovitostí  ze záboru zpět Ladislavu Seilernovi 
včetně zámku v Krásně a Obory. Pozemková reforma po první světové válce měla za cíl 
odejmout šlechtě obrovské pozemkové bohatství a rozdělit je mezi drobné pozemkové 
vlastníky. Byl proveden zábor označených pozemků, ale bývalí šlechticové mohli požádat 
o vrácení některých z nich. Učinil tak i Ladislav Seilern. Státní pozemkový úřad měl pro 
rozhodování k dispozici mimo jiné i tuto část úředního protokolu: Hlavní požadovaný objekt 
jest zámecká budova, kteréž přináleží zámecký anglický park. Mimoto žádá se zahrada se 
skleníky, v níž pěstují se květiny a keře pro zámecký park. K zámku přináleží také 
elektrárna, zásobující zámek elektrickým světlem………Požadovaná obora jest stráň 
osázená smíšeným porostem a pro veřejnost zpřístupněna zřízenými chodníky.  – 85 let  
 
 
 
 
 
 
 



Zpracoval Josef Kramář  

29.3.1931 - se narodila ve Valašském Meziříčí malířka a 
ilustrátorka Marie Bognerová. V řadě kreseb zobrazila mizející 
podobu města ve druhé polovině dvacátého století. Zemřela 
18.2.1997. Je pohřbena na hřbitově ve Valašském Meziříčí. Město 
prohlásilo její hrob za čestný. – 80 let 
 
 
 
 

 
30.3.1871 – město Valašské Meziříčí podalo žádost rakouské vládě jménem okresu 
rožnovského, vsetínského, valašsko-klobouckého, vizovického, novojického a 
frenštátského o povolení zřízení české střední školy ve Valašském Meziříčí. Dne 14. 
srpna 1871 bylo žádosti bylo vyhověno a ve městě bylo následně zřízeno státní nižší 
gymnasium s vyučovacím jazykem slovanským.- 140 let 
 

 

 


