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3.5.1920

- Zemská správa politická v
Brně schválila stanovy "Jednoty
Družiny čs. legionářů ve Valašském
Meziříčí". Tento spolek, nesoucí později
označení Místní jednota Československé
obce legionářské ve Valašském Meziříčí,
byl výnosem říšského protektora pro
Čechy a Moravu ze dne 25.8.1939
rozpuštěn.

Foto: Původní umístění památníku Čsl. Legiím před budovou tehdejšího Učitelského ústavu – dnes
ZŠ Šafaříkova. Po 2. světové válce přemístěn před dnešní budovu Obchodní akademie.

5.5.1960

- přijel do stanice Valašské Meziříčí první vlak tažený elektrickou
lokomotivou.

5.5.1980

– v Brně zemřel koncertní
mistr PhDr. Hynek Kašlík (nar. 1904 ve
Vidči).
Studoval
gymnasium
ve
Valašském Meziříčí. Poté studoval na
přírodovědné fakultě v Brně, současně
studoval na konzervatoři flétnu a hudební
vědu. Později působil jako koncertní mistr.
Byl členem Státní filharmonie v Brně,
činný jako sólista doma i v zahraničí.
Věnoval se i pedagogické činnosti na
brněnské JAMU.
Foto : Rodina Kašlíkova v r. 1928
Stojící zleva: B. Tajzler (manžel zemřelé dcery Marie), syn Hynek, dcera Růžena, syn Miloš, František
(manžel dcery Leopoldy), stojící chlapec nejmladší Václav Kašlík;
Sedící zleva: dcera Pavla, ???, otec Hynek, matka Pavlína, dcera Leopolda

6.5.1945 -

zachránil Jan Šrubař před zničením most spojující Valašské Meziříčí s
městskou částí Krásno nad Bečvou, když ustupující německé jednotky most podminovaly.

6.5.1945 – osvobození města Rudou armádou.
9.5.1845 - se narodil ve Valašském Meziříčí autor učebnic a kreslíř Eduard Stoklas.
Studoval v Olomouci, v Brně a v Praze , byl
profesorem v Brně, Telči, Vídeňském
Novém Městě a hlavně na učitelském
ústavu v Příboře. V paměti města se však
především zachoval jako výtečný kreslíř.
Zachytil podobu Valašského Meziříčí ve
druhé polovině devatenáctého století. Jako
člen
valašskomeziříčského
pěveckého
sboru Beseda zachoval v opisech některé
skladby z šedesátých let minulého století.
Zemřel 16.7.1900 v Příboře.

9.5.1980 - slavnostně otevřen sportovní stadion za areálem bývalých kasáren.
11.5.1960

– zemřel ve Zlíně architekt Alois Balán (nar. 2. února 1891 ve Valašském
Meziříčí).
V roce
1914
absolvoval
pražskou techniku a v letech 1922-1927
byl profesorem na stavební průmyslovce
v Bratislavě. Projektoval zde budovu
YMCA, Radiožurnálu, Zemské pojišťovny,
Umělecké besedy slovenské a další. Byl i
autorem regulačních plánů Bratislavy,
Púchova, Malacek a Lučence. Po roce
1939 musel opustit Slovensko a působil
jako městský architekt ve Valašském
Meziříčí. Pro své rodné město vytvořil
projekt Městské spořitelny. Po roce 1948
pracoval na oddělení územního plánování
KNV Gottwaldov (Zlín).
Foto: Budova spořitelny

14.5.1925

– založen klub fotbalistů, ale kopaná se zde hrála již dva roky předtím na
vojenské cvičišti. Prvým předsedou zvolen MUDr. Otto Levý.

21.5.1915

- se narodila na Prostřední Bečvě malířka Jaroslava Hýžová. Zobrazovala
krajinu a lid Valašska. Zemřela 4.3.1992,
její ostatky jsou uloženy na Valašském
Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm.
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