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9.5.1831 – se narodil v Olbramkostele u Znojma JUDr. Alois Mikyška. Ve 

Vídni a v Praze studoval práva. V roce 1863 přišel do Valašského Meziříčí a 
otevřel si zde advokátní kancelář. Brzy se zapojil do veřejného ţivota. Stál u 
zrodu institucí a spolků, které jsou ve městě činné dodnes (Sokol, 
gymnasium, odborná škola pro zpracování dřeva, muzejní společnost a 
další). Od roku 1865 byl členem obecního zastupitelstva, později zemským 
a říšským poslancem a od roku 1890 starostou města. Zaslouţil se o 
postavení budovy pro gymnasium, vznik parků Botanika, Abácie, Kozina i 
výstavbu reprezentativní Husovy ulice. Na dnešní Poláškově ulici si postavil 
vlastní honosné sídlo. Jiţ od roku 1864 působila ve městě Občanská 

záloţna a Mikyška byl jejím ředitelem. Stala se oblíbeným finančním ústavem s dobrou pověstí. 
V létě roku 1903 se ale objevily nekryté směnky na Občanskou záloţnu a to vyvolalo paniku. 
V důsledku těchto událostí JUDr. Mikyška dne 4.9.1903 na svém statku v Brňově spáchal 
sebevraţdu zastřelením. To bylo dlouhá desetiletí bráno jako důkaz jeho viny na pádu záloţny, 
byť Mikyškův skutečný podíl na něm nebyl nikdy prokázán. Přesto zůstává JUDr. Alois Mikyška 
jednou z nejvýraznějších osobností historie Valašského Meziříčí. – 180 let                                                                                                                        
 

12.5.1916 – se narodil v Krásně herec František Hanus. Později se rodina 

přestěhovala do vilky ve Smetanově ulici ve Valašském Meziříčí. Studoval 
gymnasium ve Valašském Meziříčí, Vsetíně a slovenské Skalici. V roce 1941 
absolvoval dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze. Hrál v Divadle 
Anny Sedláčkové, v Uránii, v Činohře 5. května, od roku 1952 byl členem 
Divadla na Vinohradech. Vytvořil řadu filmových rolí. Spolu s M. Dolákem 
napsal dějiny sokolského divadla ve Valašském Meziříčí Zázrak nad Bečvou, 
dále je autorem dějin dělnické scény a studentského divadla. Rovněţ je 
autorem řady rozhlasových pásem o Valašsku a televizních Úsměvů 

valašského Slavína o významných osobnostech Valašska. Zemřel 4. září 1991. – 95 let 
 

12.5.1936 – se narodil vědecký pracovník ing. Igor Indruch CSc. V roce 1963 

absolvoval Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně. Ještě v době 
studia sloţil státní zkoušku z jazyka anglického a překládal v přísném utajení 
texty z oboru tehdy zakázané genetiky. Po dokončení studia pracoval jako 
dokumentátor ve Výzkumné stanici travinářské v Roţnově pod Radhoštěm a 
po opětovném uznání genetiky jako vědeckého oboru v Československu 
v roce 1965 pomáhal odbornými překlady a tlumočením dohnat vývoj genetiky 
ve světě. V roce 1969 dokončil výzkumný úkol v oboru genetiky trav a získal 
vědecký titul CSc. Pro styk se západními kolegy se stal ve Výzkumné stanici 

travinářské v Roţnově nepohodlný a musel odejít. Pak pracoval ve Šlechtitelské stanici 
v Hladkých Ţivoticích, kde vybudoval výpočetní středisko. V osmdesátých letech byl převeden 
pod Okresní zemědělskou správu v Novém Jičíně jako vedoucí informačního střediska. Po 
odmítnutí podpisu petice proti textu „Několik vět“ v roce 1989 byl propuštěn a posléze 
zaměstnán v JZD Býškovice. Pomohlo i Gymnasium ve Valašském Meziříčí, kde začal vyučovat 
anglický jazyk, později na Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí anglický jazyk a 
informatiku. Byl jmenován soudním tlumočníkem z jazyka anglického. Po roce 1989 ve 
spolupráci s autorem této stati se rozhodující měrou zasadil o obnovení činnosti Tělocvičné 
jednoty Sokol ve Valašském Meziříčí, navrácení celého areálu sokolovny Sokolu a stal se jeho 
prvním starostou. Zemřel nečekaně 6.5.2005. – 75 let 
 
24.5.1726 – udeřil blesk do věţe kostela a zapálil ji. Od ní potom začal hořet i kostel, do něhoţ 
rovněţ uhodil blesk a to ve štítě zadního vchodu. V knize cechu tkalcovského je o této události 
napsáno: L.P. 1726 dne 24. máje z dopuštění Boţího nešťastně hromová střela do báně na věţi 



Zpracoval Josef Kramář  

chrámu Páně trefila, po kterémţto trefení v šteneře pod samým plechem kouřiti se počalo. 
Zvěděvše lidé ke kostelu běţeli a někteří se stříkači na věţ do báně vylezli a aţ do štenera 
zastřikovati počali. V tom však Pán Bůh všemohoucí dopustiti ráčil, ţe po druhé taková hromová 
střela do té báně trefila a po tom druhém udeření štener od samého vrchu hořeti plamenem 
počal. Ty pak lidi, kteří v báni v šteneře byli, všechny omráčilo a popálilo, takţe hned pět 
muţských osob z místa vzíti museli a dolů snesli…Potom se oheň dolů spouštěl aţ všechen 
vrch chrámu Páně a věţe, v nich všech pět zvonů k spadnutí a spálení přišlo; jediný ten šestý 
nejmenší zmíráček pozůstal, nebo sňatý dolů byl.“ – 285 let 
 

25.5.1906 se narodil v Krhové spisovatel a novinář Arnošt Jurečka. Byl redaktorem Lubiny a 

 spolumajitelem valašskomeziříčské tiskárny Osvěta, v níţ vydával broţury Františka Smočka, 
ke kterým psal předmluvy. Je autorem knih Klíčovou dírkou, Milostivá nepojede do Jeruzaléma 
a Kejklíři. Zemřel 8.9.1980 ve Valašském Meziříčí. – 105 let 
 
 
 
 
 

 

 

 


