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1.1.1924 – slou ení Valašského Mezi í a Krásna nad Be vou v jeden správní celek.
O administrativní spojení obou m st usilovalo Valašské Mezi í již od roku 1919. I p es
zna ný odpor n kterých obyvatel a institucí m ste ka Krásna nad Be vou nakonec
došlo mezi p edstaviteli obou m st v roce 1923 k dohod o slou ení ke dni 1.1.1924.
Vlastní slu ovací proces však trval dlouho. Již v prosinci 1923 byla zrušena obecní
zastupitelstva a m sto od po átku roku 1924 spravovala Správní komise spojených
st Valašského Mezi í a Krásna nad Be vou. Uplynulo však ješt mnoho let, než se
slou ily místní organizace politických stran a spolk v obou ástech m sta. – 90 let

4.1.1904 – obce okresu Valašské Mezi í požádaly ministerského p edsedu rakouské
vlády Arnošta z Körber o ud lení podpory z nouze ze státních prost edk v d sledku
krachu Ob anské záložny. – 110 let

18.1.1884 – se konala ustavující valná hromada Muzejní spole nosti ve Valašském
Mezi í. Zahájil ji proslovem JUDr. Alois Mikyška. Jejím prvním p edsedou byl zvolen
editel valašskomezi ského gymnasia Alois Kaplan. – 130 let

18.1.1909 – se narodil ve Valašském Mezi í architekt Jaroslav Hlavá . Vystudoval
Odbornou školu pro zpracování d eva ve Valašském Mezi í. Ve studiu pokra oval
v Praze na Akademii výtvarných um ní a Vysoké škole um leckopr myslové. P sobil
v atelierech významných architekt , pozd ji u il na Odborné škole pro zpracování d eva
ve svém rodišti. Byly realizovány jeho návrhy na bytové domy v Rožnov pod
Radhošt m, kapli v N meticích, dále s architektem Místeckým jejich spole ný návrh
památníku na Helštýn . Zem el 24. dubna 1984 ve Valašském Mezi í. – 105 let

27.1.1919 – se narodil ve Vsetín

filmový režisér Vladimír Vl ek. Vystudoval
gymnázium ve Valašském Mezi í. Již v dob studií inklinoval k divadlu. K filmu se
dostal za války, kdy pracoval jako asistent režie v Hamburku. Po válce režíroval n kolik
film , mezi nimiž byl Advent podle románu Jarmily Glazarové, budovatelské filmy Zítra
se bude tan it všude a Rudá zá e nad Kladnem a také náš první širokoúhlý film V
proudech ve francouzské koprodukci. Po roce 1968 emigroval do Francie. V Itálii natá el
reklamní filmy a byl poradcem Mao ce tunga pro filmovou tvorbu. Pozd ji ješt natá el v
Brazílii a nakonec op t v N mecku. Zem el 22. listopadu 1977 v Anglii, ale je poh ben v
meckém Grünwaldu. – 95 let

29.1.1854 – se narodil v Poli né u itel, p ekladatel a vlastiv dný pracovník František
Kahlík. Studoval v Krom íži a dále filosofickou fakultu University Karlovy v Praze.
sobil na Mati ním gymnasiu v Opav a pozd ji byl editelem gymnasia v Záb ehu na
Morav . Zabýval se metodikou vyu ování d jepisu a zem pisu. P ekládal z polštiny,
iny a ruštiny. Na po átku své um lecké dráhy pro Františka Kahlíka kopíroval
obrazy zakladatel gobelínové manufaktury Rudolf Schlattauer. František Kahlík zem el
dne 8. února 1908 v Záb ehu na Morav . – 160 let
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