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2.7.1893

– se narodil v Krásn
malí
a grafik Karel Tondl.
Vystudoval gymnázium v Krom íži a AVU v Praze u prof. J. Preislera a M.
Švabinského, filozofickou fakultu UK a studoval i na eském vysokém u ení
technickém v Praze a na pa ížské Sorbon . Absolvoval studijní cesty do N mecka,
Polska, Itálie, Špan lska, Jugoslávie a USA. Šest let pracoval v Pa íži a ve
Švýcarsku. Publikoval v odborné literatu e, adu let byl výtvarným referentem Naší
doby a konal etné p ednášky z oboru um ní. Byl mistrem d evorytu a monotypu,
stoval akvarel, olejomalbu, temperu a kompozice monumentálního ur ení.
Vytvo il d evoryt Ve ovice. Zem el 3.2.1980 v Praze. – 120 let

22.7.1873 – navštívil Valašské Mezi í František Palacký v rámci své poslední
cesty na Moravu.. Setkal se s pozd jším starostou m sta JUDr. Aloisem Mikyškou
a navštívili spole
rozestav nou budovu gymnasia. – 140 let

31.7.1913 – olomoucký arcibiskup František Saleský Bauer zakoupil budovu
zámku Žerotín , kde byla d íve umíst na ženská trestnice, p i dražb v Uherském
Hradišti za 147.100 korun. M l sloužit pro pot eby katolických spolk . Vzhledem
k brzkému vypuknutí sv tové války, kdy byl v objektu lazaret, došlo k áste nému
napln ní Bauerových p edstav na jeho využití až v povále ných letech. – 100 let
Ženská trestnice byla p i dražb v Uherském Hradišti zakoupena olomouckým
arcibiskupem kardinálem Dr. Františkem Sáleským Bauerem za 147.000 korun. Má
být z domu vybudováno st edisko katolických spolk a z ásti nová farní budova.
sto sice vyslalo k dražb svého starostu a radní, ale tito nep edložili ádné plné
moci a nesložili kauci. M stské vedení podalo proti koupi rekurs. S opravou domu
bude zapo ato ihned, jakmile budou vypracovány plány pro úpravu. eká se také
na ministerské potvrzení a schválení prodeje budovy.
(Noviny zpod Radhošt , 1913)
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