MEZIŘÍČSKÉ KALENDÁRIUM – BŘEZEN 2012
10.3.1852 – se narodil sochař Josef Steindl. Byl profesorem odborné školy pro
zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Navrhl přestavbu vsetínského zámku a
přestavbu domů na valašskomeziříčském náměstí. Spolupracoval s valašskomeziříčskými
gobelínovými dílnami. – 160 let

12.3.1912 – se narodil v Podolí u Kunovic malíř Josef Hapka. Maloval portréty, zátiší a
valašskou krajinu. V roce 1938 byl přijat na pražskou akademii a studoval v ateliéru
figuralisty Jakuba Obrovského. Své studium, narušené válkou dokončil v roce 1946
v krajinářském ateliéru Vlastimila Rady. Zemřel 3.7.1987 ve Valašském Meziříčí – 100 let

16.3.1907 – se narodil architekt Richard Ferdinand Podzemný. Studoval na odborné
škole ve Valašském Meziříčí a VŠUP v Praze. Navrhl plavecký stadion v Praze – Podolí a
dětský pavilon nemocnice v Motole. S architekty Hilským, Tenzerem a Markem navrhl
novou výstavbu Lidic. S arch. Tenzerem získal I. cenu v soutěži na projekt divadla ve
Valašském Meziříčí a získal I. cenu v soutěži na úpravu hřbitova ve Valašském Meziříčí. –
105 let

19.3.1872 – podány ke schválení stanovy hasičského spolku v Krásně nad Bečvou, na
jejich základě byl vypracován
služební řád schválený 15.5.1872 – 140 let

23.3.1862 – schváleny stanovy valašskomeziříčského čtenářského spolku – 150 let
24.3.1742 – vpadla do Valašského Meziříčí a Krásna pruská vojska. V knize tkalcovské
se o této události píše:“L.P.1742 dne 24. martii v sám den sobotní před velikou nocí vpadl
Prus čili Brandenburk ve 12.000 na město Meziříčí a Krasno. V městě zůstalo 8000 infant.
a do Krasna vtáhlo 4000 samých koňákův a ti úminek měli všechno vyloupiti, spáliti a
vystínati. Že ale zde naše milostivá hraběnka se svými pány pany mladými vrchnosti, se
zetěm svým Podstatským z Hustopeč na štěstí přítomni byli a při nich milosť vyprosili, tak
přece nepálili a nestínali; ale kde co mohli, všechno vyloupili a skrýše mnohým
vyhledávali, tak že se ani na Boží vzkříšení žádná mše svatá zde nesloužila; až v pondělí
jak odtáhli, teprv se z Božího hrobu Velebná Svátosť vyzdvihla a mše svatá sloužena byla.
(Na památku odchodu Prusů byla postavena socha svatého Floriána v Krásně v roce 1745
a v Meziříčí o dva roky později.) – 270 let

27.3.1592 – se narodil v Těšíně evangelický kněz Jiří Třanovský. U Jiřího Třanovského
se vyskytuje v pramenech dvojí datum narození. V roce 1582 totiž nařízením papeže
Řehoře XIII. došlo k přechodu z juliánského na gregoriánský kalendář. Podle tohoto
dodnes platného kalendáře se Třanovský narodil 9. dubna 1592 v polském Těšíně.
Evangelické kruhy dlouho nechtěly gregoriánský kalendář přijímat, a proto se v
dokumentech objevuje i datum 27. března. Sám Třanovský si v latinských rodinných
zápiscích Stirps Tranosciana zapsal toto datum narození. Od roku 1611 učil na škole sv.
Mikuláše v Praze. Po dvou letech odešel na Moravu a byl jmenován rektorem školy

v Holešově. V roce 1615 přesídlil do Valašského Meziříčí. V následujícím roce se zde stal
farářem. V roce 1625 byl nucen město opustit a odešel do Slezska, kde kázal v chrámu
svatého Mikuláše v Bílsku. Roku 1629 přišel na Slovensko a stal se dvorním kazatelem na
Oravském zámku a od roku 1631 farářem v Liptovském svatém Mikuláši. Zde zemřel 29.
května 1637. Je autorem sbírky písní „Cythara sanctorum“, sbírky modliteb „Phiala
odoramentorum“ a řady dalších náboženských textů. Mnoho jeho písní, modliteb i textů
vzniklo za jeho působení ve Valašském Meziříčí. Některé části jeho tvorby jsou
k náboženským účelům užívány dodnes. Na domě na Křižkovského ulici, kde Třanovský
bydlel, byla na jeho památku odhalena pamětní deska. Také je po něm pojmenována
ulice. – 420 let
Kdo proti nám, když Bůh s námi jest?
Živí i mrtví jsme jeho,
tyran, smrt, peklo, žádná neřest
neodloučí nás od něho,
meč, povodeň,
žalář, oheň,
ni zlost světa všeho,
buď jeho jméno
od nás chváleno
až na věky.
/ Z Třanovského tvorby/

Zpracoval Josef Kramář

