MEZIŘÍČSKÉ KALENDÁRIUM – PROSINEC 2011
10.12.1921 – narodil se v Bystřici pod Hostýnem sochař Ambrož Špetík. Po absolvování
kurzu modelování na Státní odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí
studoval v letech 1939 až 1945 ve Škole umění ve Zlíně u profesora Vincence Makovského.
Pracoval se dřevem, kamenem, tepanou mědí i pálenou hlínou. Jeho tvorbu charakterizují
portréty, monumentální plastiky a drobné figurální humoresky. Své práce prezentoval na řadě
kolektivních i samostatných výstav.
S jeho díly se lze setkat po celé Moravě. Z bohaté tvorby připomeňme reliéfy pro kostel
Vítězné Panny Nanebevzetí na Hostýně, náhrobky pro Valašský Slavín v rožnovském
skanzenu, z prací umístěných ve Valašském Meziříčí bustu Františka Palackého u gymnázia či
T. G. Masaryka v Krhové, reliéfy na hvězdárně nebo plastiky v nemocnici. Pozoruhodná jsou
také jeho humorná dílka,v nichž úsměvně zobrazil své přátele. Za zmínku stojí i jeho dřevěná
Madona s dítětem umístěná ve výklenku budovy městské knihovny, kterou této instituci pronajal
symbolicky za jeden rohlík ročně. 6.ledna 2005 obdržel Cenu města Valašského Meziříčí.
Zemřel 31.1.2005 – 90 let

17.12.1826 se narodila v Bad Ischlu Marie Kinská, rozená Zaunerová, choť Eugena
Kinského, majitele krásenského zámku. – 185 let

24.12.1896 - se narodil ve Valašském Meziříčí malíř Alois Schneiderka. Studoval Akademii
krásných umění ve Vídni a v Paříži. První světovou válku prožil v Dolomitech. V roce 1924 byl
jmenován šéfem výpravy opery ve Splitu. Poté, co jeho bratři Josef a Ludvík dokončili studia na
Akademii v Praze, vydali se všichni tři malíři do světa. Společně žili v Itálii, Holandsku a
Španělsku, kde byli svědky občanské války. V roce 1939 se Alois natrvalo usadil na Soláni, zde
si postavil dům s ateliérem, kde pořádal výstavy. Schneiderkovu tvorbu lze rozdělit na dvě části.
První trvala od dob studií do poloviny třicátých let, kdy byl téměř výlučně krajinářem. V druhé
byly jeho obrazy často oživovány skupinami lidských postav. Zemřel 7.9.1958, je pohřben na
hřbitově ve Velkých Karlovicích. – 115 let

28.12.1941 – zemřel v koncentračním táboře Mauthausen Bohuslav Svěrák. Byl členem
akademického spolku Palacký a sokolského divadla ve Valašském Meziříčí. Napsal několik
písní, z nichž Krásenská alej kaštanová je známá dodnes. Později byl poslancem za sociálnědemokratickou stranu. Narozen v Kelči v roce 1892. – 70 let

Krásenská alej kaštanová
co kouzla, krásy v sobě chová.
Tam vzkvetl vonný, čarovný ráj,
té první lásky smavý máj.
/refrén písně/

Zpracoval Josef Kramář

