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1.11.1861 se narodil ve Valašském Meziříčí pokrokový učitel Hynek Kašlík. Jeho prvním
učitelským působištěm byla Zašová, po třech letech odešel do Vidče, kde pracoval plných
dvacet osm let. Za tu dobu se trvale zapsal do srdce a paměti několika generací svých žáků i
jejich rodičů. Uveřejňoval články v odborných časopiech, vedl obecní agendu, postaral se o
vybudování silnice do Vidče a postavení kostela. Měl deset dětí. Tři z nich (Bohumil, Hynek a
Václav) byli velmi nadaní. To jej přimělo k přestěhování se blíž městu, do Poličné. Zde se opět
věnoval škole, obecním záležitostem a přednáškové činnosti. Zemřel 24.9.1943 ve Valašském
Meziříčí. – 150 let.

3.11.1861 - vznikl ve Valašském Meziříčí z iniciativy P. Františka Pavlíka čtenářský spolek.
Již od svého založení měl svou knihovnu asi o stu svazcích. Členové spolku se scházeli ve
spolkové místnosti v domě Františka Michoňka na nedělních besedách. Byly tam vyloženy
časopisy a noviny, půjčovaly se knihy a konaly přednášky. Byl to předchůdce dnešní městské
knihovny. – 150 let

8.11.1846 – se narodil přírodovědec Jan Tereba – profesor na gymnasiích v Plzni, Brně a ve
Valašském Meziříčí. Své přírodovědné články publikoval v odborných časopisech. Zemřel
24.8.1890 ve Valašském Meziříčí. – 165 let

27.11.1911 - papež Pius X. jmenoval arcibiskupa Františka Sáleského Bauera kardinálem.
František Sáleský Bauer se narodil v Hrachovci 26.ledna 1841. V roce 1863 absolvoval teologii
v Olomouci a přijal kněžské svěcení. V roce 1882 byl jmenován brněnským biskupem a v roce
1904 olomouckým arcibiskupem.Vrcholu své kariéry dosáhl Bauer zcela jednoznačně
27.listopadu 1911, kdy byl jako první Čech občanského původu jmenován kardinálem. Nadšení
mezi kněžstvem i lidem dostupovalo vrcholu. Více než šedesát měst, obcí i spolků jej jmenovalo
čestným občanem nebo členem. Blahopřání se mu dostalo od papeže Pia X., císaře i dalších
významných osobností. – 100 let
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