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3.11.1923 – se narodil pedagog, vlastiv dný a kulturní pracovník Ji í Demel. Je autorem knih
Valašské Mezi í ( s Marií Bognerovou), Listy do památníku mého m sta, sestavil ítanku o
Valašském Mezi í, sborníky k výro ím vzniku mužského p veckého sboru Beseda, napsal
adu vlastiv dných lánk . Zajímal se o um ní i architekturu. P sobil aktivn v Sokole a v
mužském p veckém sboru Beseda. Byl prvním nositelem Ceny m sta Valašského Mezi í.
Zem el 7. ledna 2006. Jeho ostatky jsou uloženy na Valašském Slavín v Rožnov pod
Radhošt m. – 90 let
Na po átku bylo místo na b ehu ek, které tu z hor vtékaly do mírn zvln ného kraje. Podél
cesty, tam, kde pod brodem tábo ívali kupci, vyrostly první chalupy. Tak vzniklo m ste ko
Krásno a Mezi í nad Be vou, jež Old ich z Kortenlangen nazývá ve svém privilegiu m stem již
v r. 1297.
(Úryvek z knihy Valašské Mezi í z roku 1969)

7.11.1993 – arcibiskup olomoucký Jan Graubner slavnostn vysv til kapli v Hrachovci. –
20 let

11.11.1623 – plen ní m sta slezskou jízdou v po tu 1000 mušketýr a 3000 p íslušník
choty. – 390 let
…o svatém Martin vpád u inil na nás hrab z Donína a všecko m sto vyplundroval a vybral.
Purkmistr Vít Bravenný od mladýho z Donína post elen a zabit a mnoho zlého se stalo, takže o
všechny state ky podruhé zas jsme p išli.
( Z pam tí neznámého m ana)

19.11.1818 – se narodil majitel krásenského panství Eugen Kinský. V roce 1848 se oženil
s nešlechti nou Marií Zaunerovou. Stal se postupn vlastníkem mezi ského, krásenského a
rožnovského panství. V roce 1854 prodal mezi ský zámek rakouskému státu, v n m pozd ji
byla z ízena v znice. V témže roce dal v Krasn p estav t ú ednický d m na zámek. Po jeho
smrti zd dil panství syn Rudolf Kinský. Zem el 5.3.1885 a je poh ben ve h bitovní kapli
v Nám šti na Hané. – 195 let

21.11.1923 – vláda eskoslovenské republiky povolila slou ení obcí Valašského Mezi í a
Krásna nad Be vou v jednu obec Valašské Mezi

í, k n muž došlo ke dni 1.1.1924. – 90 let

25.11.1813 – se narodil ve

Valašském Mezi í léka František Liharzik (Liha ík).
Studoval léka ství na víde ské univerzit . V noval se studiu zákonitostí pom ru ástí lidského
la a jeho r stu, je autorem n kolika medicínských knih a léka ských prací. Psal n mecky.
Zem el 18.9.1866 ve Vídni. – 200 let

26.11.1593 – se narodil mezi ský kroniká Ond ej Sivý, autor nejznám jší mezi ské
kroniky. Zem el po roce 1664. – 420 let

Téhož roku (1593) p ed svatým Ond ejem, ten pond lí, narodil se Janovi Sivému syn, dáno
mu jméno Ond ej…Kmotrové jemu byli Václav M
a Ond ej Labutinský, za kn ze Erazima. To
sem já byl, Ond ej Sivý.
(Ze Sivého pam tí)

30.11.1918 – se narodil ve Valašském Mezi í keramik Karel Hauser. emeslu se nau il od
svého otce a své znalosti o keramice p edal op t svému synovi. Zem el 24.9.1972 v Teplicích
nad Be vou. – 95 let

Zpracoval Josef Kramá

