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14.8.1892 – byl slavnostně vysvěcen tehdy nový hřbitov na Králově ulici. 

Slavnostním světitelem byl děkan František Jelínek z Bránek na Moravě. Hřbitov byl 
zrušen v šedesátých letech minulého století. Dnes na jeho místě stojí areál mateřské 
školy a malý parčík. – 120 let 
 

15.8.1607 – v noci vypukl požár v domě Václava Hrdiny. Ondřej Sivý 

v sedmnáctém století o této události ve svých pamětech poznamenal: O Nanebevzetí 
P. Marije 15. augusti vyšel oheň od Václava Hrdiny. Vdával dceru za Daniela 
Jasenického, kterýž  potom katem byl. Shořelo domů vůkol rynku a po ulicách přes 
80, kostel, ratúz (radnice), zvony, veliké škody se zdělaly. – 405 let 
 

16.8.1812 – počátek první cesty mladého Františka Palackého za vzděláním do 

Bratislavy. Téhož dne se krátce zastavil ve Valašském Meziříčí. – 200 let 
 

26.8.1907 – na valné hromadě svolané do budovy gymnasia ve Valašském 

Meziříčí bylo založeno Sdružení výtvarných umělců moravských jako první 
výtvarnický spolek na Moravě. 

Předchůdcem sdružení byl brněnský Klub přátel umění, na jehož založení v roce 1900 se 

mimo jiné podíleli Leoš Janáček, Dušan Jurkovič a Joža Úprka. Časem se připojili Jan Štursa, 

Max Švabinský, Franta Úprka, Stanislav Lolek, Alois Kalvoda a Adolf Kašpar, známý 

ilustrátor Babičky Boženy Němcové.  

     V roce 1907 bylo po rozporech v brněnském Klubu přátel umění založeno ve Valašském 

Meziříčí Sdružení výtvarných umělců moravských a to při příležitosti II. výstavy umělců 

moravských, která se konala právě v budově Gymnasia ve Valašském Meziříčí. Za své sídlo si 

zvolilo Hodonín. K jeho vůdčím představitelům náleželi bratři Joža a Franta Úprkové, bratři 

Alois a Bohumír Jaroňkové, Alois Kalvoda, Stanislav Lolek, Adolf Kašpar, Cyril Mandel, Antoš 

Frolka, Roman Havelka a Jano Köhler. Členové Max Švabinský a Jan Štursa spolek záhy 

opustili, naopak se k němu z ciziny přihlásil například Alfons Mucha. K zakladatelské 

generaci se později připojili Jakub Obrovský, Oldřich Blažíček a slovenský malíř Martin 

Benka. – 105 let 
 
 


