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MEZI SKÉ KALENDÁRIUM ERVEN 2013 
 
1.6.1888 – dokon ena stavba železni ní trati Byst ice pod Hostýnem - Valašské Mezi í -

šín -Bílsko. – 125 let 
 
6.6.1918 – byli popraveni v Jekat rinoslavi legioná i Josef Šim ík a Jan Melicha ík z Velké 
Lhoty, kte í padli do rukou nep ítele. – 95 let 
 
Na Velké Lhot  v ásti Javo í jim byl postaven pomník s tímto textem: 
 
 

NA PAMÁTKU RUSKÝCH LEGIONÁ  V RNÝCH BRAT Í 
 

JOSEFA ŠIM ÍKA A JANA MELICHA ÍKA 
 

Z HRUBÉ LHOTY V BOJI ZA SVOBODU VZDÁLENÉ ESKÉ 
OT INY VYDECHLI DUŠI SVOU DNE 6. ERVNA 1918 V JE- 
KAT RINOSLAVI NA UKRAJIN  NA POPRAVIŠTI P IPRA- 

VENÉM KATANSKOU RUKOU MA ARSKÉHO 5.PLUKU 
HONVÉD . 

 
HRDINOVÉ, ZA VAŠI SVATOU OB  PRO VLAST BUDIŽ 

VÁM V NÁ PAM ! 
 
 
22.6.1898 – se narodila v Rouchovanech u Moravského Krumlova spisovatelka Amálie 
Kutinová, autorka proslulých knih o Gab e a Málince, jejichž d j se p evážn  odehrává ve 
Valašském Mezi í. Na tyto knihy navazuje vzpomínková kniha pro d ti Strýc Ozef a jeho 
kakraholti a Okolo Gabry a Málinky. Je matkou spisovatelky Marie Kubátové. Zem ela 
30.3.1965 ve Vrchlabí. – 115 let 
 
Ta krásenská Obora, ta by mohla vypráv t! Byla úto išt m všemu studentstvu, byla rájem 
zamilovaných i zarmoucených a oblažovala i Gabru a Málinku. Byl to p írodní park 
s jehli natými stromy i buky, r žovými ke i podél cest, s vysokými travinami, s jahodovím a 
všemožnou kv tenou, hlavn  na ja e. Kvetlo zde p emnoho konvalinek, fialek, jaký div, že se 
zde mládeži tolik líbilo! 
 
(Amálie Kutinová – Gabra a Málinka) 
 
 
23.6.1928 – navštívil podruhé Valašského Mezi í T.G.Masaryk jako president republiky. – 85 let 
 
T.G.Masaryk v rozhovoru se starostou m sta Josefem Strnadlem: Pane starosto, vy tu máte 

kde obchod, vzpomínám si, a (ukazuje rukou k novostavb  Moravské banky) tamhle jste m  
zvolili poslancem. Vzpomínám na vás asto a rád. Snad se ješt  uvidíme.“ 
 
(Lubina, erven 1928) 
 
 
27.6.1723 – zapo al proces se ženou ze St íteže, která zabila dít .Byla shledána vinou a 

ata. Jednalo se o poslední popravu ve Valašském Mezi í, nebo  nedlouho potom byl m stu 
výkon hrdelního práva od at. – 290 let 


