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SKÉ KALENDÁRIUM LEDEN 2013

1.1.1993 – ve Valašském Mezi í za ala p sobit pobo ka Okresního soudu ve Vsetín .
Nejprve byla umíst na v bývalé ubytovn Urxových závod (pozd ji DEZY) na kruhové
ižovatce pro sm ry Rožnov pod Radhošt m a Hranice na Morav . Od prosince 2006
est hována do zrekonstruované budovy v areálu bývalých kasáren. – 20 let

3.1.1873 – se narodil v Krhové naivistický spisovatel František Smo ek. Byl populární
zejména mezi studenty, kterým prodával své spisky, které nazýval „brožírky“
text však etli i renomovaní um lci. Zem el 6.4.1953 v Novém Ji ín . – 140 let

adu jeho

Bylo to jednoho krásného jarního dne, když jsem krá el po ulici jednoho sousedního
sta. Za mnou krá ely mírným krokem dv studentky gymnasia. Jedna ze studentek
promluvila šeptaným hlasem ke své spolužákyni: „Ty, poslouchej, ten pán, který p ed námi
krá í, je mi n jak známý. Toho bych m la znáti“. Ta druhá žákyn odv tila ku své
ítelkyni rovn ž šeptan :“Ty, vždy to je spisovatel! Toho já znám lépe jako ty. Již dle
novin.“
(Ukázka z povídky Františka Smo ka – Dobrodružství na ve ejné ulici)

9.1.1903 – se narodil v K ivém Ludvík Schneiderka. Malí ství studoval ve Vídni a
v Praze. Se svými bratry – rovn ž malí i – Aloisem a Josefem absolvoval studijní cesty po
Francii, Itálii, Holandsku, Belgii, Špan lsku a Jugoslávii. Zabýval se figurální malbou.
Vystavoval jak samostatn , tak se svými bratry. Žil v Uherském Hradišti a také v Byst ici
pod Hostýnem, aby byl blízko romantické Rusav , která se stala astým motivem jeho
obraz . Zem el 12.11. 1980 v Praze. – 110 let

17.1.1873 – se narodil v Hukvaldech Jan Sedlá ek. Vystudoval

eskou vyšší reálnou
školu v Brn a speciální u itelský kurs v Brn . Byl zp sobilý pro výuku hluchon mých d tí.
il v Lipníku nad Be vou, v letech 1919 – 1934 byl editelem ústavu pro hluchon mé d ti
ve Valašském Mezi í. Byl rovn ž p edsedou Kuratoria D tského domova a p edsedou
muzejní spole nosti. V letech 1927 – 1928 p sobil jako sbormistr M anské besedy.
Zem el 6.12.1934 – 140 let

21.1.1913 – zakoupil cihelnu v Hrachovci od v dluzích se topícího hrab te Rudolfa
Kinského víde ský banké Polatschek. – 100 let

22.1.1943 – byl popraven nacisty ve Vratislavi editel gymnasia František Nedbálek.
Narodil se 26.8.1889 ve Velkých T šanech v okrese Krom íž. Do Valašského Mezi í
išel v roce 1937 a byl jmenován editelem gymnasia. Po 15. b eznu 1939 se stal
vedoucím initelem zdejšího odboje. Pomáhal budovat sí ilegální organizace, opat oval
zbran , rozši oval asopis „Odboj“, umož oval út k za hranice. 6.12.1940 byl gestapem
zat en. Byl v zn n v Ostrav , Wohlau a posléze ve Vratislavi. V zá í 1942 p ichází p ed
Lidový soud ve Vratislavi a je odsouzen pro p ípravu velezrady a pro p echovávání zbraní
k trestu smrti. Jeho život ukon ila poprav í sekera. – 70 let
K trvalému uct ní památky byla mu zasazena v budov ústavu pam tní deska a
odhalena o prvním výro í povstání eského lidu.Kéž duch editele Nedbálka žije dál ve
zdech naší budovy, kéž se mládež, která bude do ní chodit, z jeho p íkladu u í pracovitosti
a poctivosti, state nosti a ob tavosti, lásce k národu a ke svobod !
(Z almanachu Státního reálného gymnasia ve Valašském Mezi
k 75. výro í založení školy)

í vydaného v roce 1946
Zpracoval Josef Kramá

