
MEZI SKÉ KALENDÁRIUM ZÁ Í 2013 
 

2.9.1888 – se narodil v Dukovanech hudebník a zp vák František Hanus. V letech 1914–1946 
il v ústavu pro hluchon mé d ti ve Valašském Mezi í, m l také sv j hudební ústav. Byl 

organizátorem zejména operních p edstavení, jako sbormistr p sobil v Besed  i v p veckém 
odboru Sokola, s nímž nastudoval v roce 1922 Blodkovu operu V studni, pozd ji také 
Smetanovu Prodanou nev stu a Dalibora a Dvo ákovu Rusalku. Zem el 3. 4. 1946 ve 
Valašském Mezi í. – 125 let 
 
4.9.1903 – se zast elil na svém statku na Br ov  starosta m sta JUDr. Alois Mikyška. T i 
desetiletí byl výraznou osobností Valašského Mezi í. Otev el si advokátní kancelá  a také 
vlastnil záložnu, která se stala oblíbeným finan ním ústavem. Stál u zrodu ady spolk , škol, 
zasloužil se o zm nu vzhledu m sta, byl poslancem íšské i zemské rady. V lét  1903 se 
objevily nekryté sm nky zn jící na ob anskou záložnu. Po revizi byl zjišt n zna ný finan ní 
schodek. A  skute ný podíl JUDr. Mikyšky na pádu záložny nebyl nikdy zjiš ován, Mikyška volil 
sebevraždu. – 110 let   
 
5.9.1938 – se narodil v Prost jov  inženýr chemie a organizátor kultury ing. Ji í Broll. Sv j 
život zasv til  poezii. Po p íchodu do Valašského Mezi í založil Divadlo poezie, které vedl až 
do své smrti. V roce 1965 stál u zrodu Moravského festivalu poezie, který se z p vodn  krajské 
sout že v um leckém p ednesu stal pozd ji sout ží mezinárodní. Zem el  31.1. 1981 ve 
Valašském Mezi í. – 75 let  
 
14.9.1903 – se narodil v Bohuslavicích u Kyjova JUDr. Old ich Pecl. Se svou matkou bydlel ve 
Valašském Mezi í, na zdejším gymnasiu maturoval v roce 1921 mimo jiných spole  se 
Závišem Kalandrou ve t íd  Františka Konvi ky. Všichni t i pat ili k zakladatel m skautingu na 
Valašskomezi sku.  Vystudoval práva, stal se majitelem antracitových dol . Spole  se 
Závišem Kalandrou odsouzen v nezákonném procesu s Miladou Horákovou k trestu smrti a 
popraven  dne 27. ervna 1950. – 110 let 
 
14.9.1908 – se narodil v Malhoticích profesor gymnasia a sbormistr Besedy František Kraus. 
Zp vu se v noval již za universitních studií. V roce 1938 p išel do Valašského Mezi í a stal se 
lenem Besedy. Uplatnil se asto jako sólista. Sbor vedl po dobu patnácti let. I na gymnasiu 

vedl p vecký studentský soubor, s nímž nastudoval i náro né skladby. Pro almanach gymnasia 
vydaný v roce 1971 ke stému výro í založení školy napsal sta  „Naši hudebníci“ o profesorech a 
absolventech školy, kte í se v novali hudb  a zp vu. Zem el 20. 11. 1990 v Bratislav . – 105 let 
 
14.9.1938 – byly slavnostn  odhaleny pam tní desky T.G. Masaryka na nám stí a na 
bývalém Kraiczov  dom  v Sokolské ulici. – 75 let 
 
16.9.1928 – byla uložena prs  p dy z bojišt  od Zborova do podstavce pomníku 
T.G.Masaryka v Krhové. – 85 let 
 
20.9.1838 – se narodil ve Velkých Karlovicích František Barvi . Ve Valašském Mezi í 
pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kancelá i JUDr. Aloise Mikyšky, pat il k 



Zpracoval Josef Kramá  

zakladatel m valašskomezi ského Sokola, hasi ského sboru a divadelního spolku. Byl 
nadšeným vlastencem a rusofilem. Zem el v Praze 15.5.1922. – 175 let 
 
21.9.1948 – se narodil v Ostrav  st edoškolský profesor a soudní tlumo ník z jazyka 

meckého Pavel Dor ák.  V roce 1991 obnovil innost  d íve rozpušt né Muzejní spole nosti, 
která byla  založena v roce 1884 a byl jejím dlouholetým p edsedou. Spole  s Josefem 
Kramá em vydali publikaci o d jinách zámku Kinských ve Valašském Mezi í a uve ejnili adu 
lánk  z historie m sta. Po átkem roku 2010 za al uve ej ovat první stránky tohoto kalendária.  

Zem el 22.srpna 2010 ve Valašském Mezi í. – 65 let 
 


