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1.12.1963 – slavnostní uvedení Urxových závod (dnešní DEZA) do provozu (benzolový
soubor). – 50 let

4.12.1898 – vyho el kostel svaté Trojice. – 115 let
6.12.1848 – valašskomezi ská a krásenská Národní garda zajala u Choryn 63 uherských
husar – dezertér a p edvedla je na nám stí ve Valašském Mezi

í. – 165 let

„Lid se zbrojil ostrou, v každém m st garda povstala a p i tom Mezi í a Krasno císa i pánu se
zadrželo. Stalo se, že r. 1848 stáli husa i uherští v zemi eské a odtud utíkali do Uher
(povstalým) Uhr m na pomoc. Gardisti se za nimi pustili a v Choryni jich podohnali; 60 gardist
zajalo 63 ozbrojených husar a 73 koní se vším všudy a do Mezi í a odtud k vojenskému
právu do Hranic odvedli, kdežto za to 2400 zl. ve st íb e obdrželi.
(Eduard Domluvil: Val. – Mezi ský okres, 1914, cituje z tkalcovské knihy zápisní)

12.12.1883 – moravské místodržitelství schválilo stanovy Muzejní spole nosti ve Valašském
Mezi í. Iniciátory vzniku spole nosti byli p edevším tehdejší advokát JUDr. Alois Mikyška a
profeso i gymnasia Alois Kaplan, Jan V. Novák, Eduard Domluvil. – 130 let

15.12.1928 – zahájen provoz kina ELEKTRA v Krhové. – 85 let
22.12.1908 – se narodil v Kašperských Horách architekt Antonín Tenzer. Byl žákem prof.
Místeckého na odborné škole pro zpracování d eva ve Valašském Mezi í a prof. Janáka na
VŠUP v Praze. Ú astnil se mnoha sout ží (nap . obnova Lidic), s arch. Podzemným pracoval
na regula ních plánech P erova a Valašského Mezi í a navrhl divadlo pro Valašské Mezi í.
Projektoval motolskou nemocnici, pražský hotel Jalta, sanatorium ve Vráži, spo itelnu a
obchodní d m ve Vsetín . Zem el 12.10.2002 v Praze. – 105 let

30.12.1873 – m sto Valašské Mezi í ud lilo

estné ob anství kooperátor m fary ve
Valašském Mezi í Františku Špi kovi, Janu Sedlá kovi a Františkovi ímskému za to, že "že
chodij do školy a k nemocným", poslanci íšské rady Ignátu Wurmovi, "protože je již ve 46
obcích estným ob anem", zemskému poslanci a advokátovi v Uherském Hradišti
JUDr.Šormovi, starostovi m sta Vsetína Josefu Bubelovi a starostovi m sta Rožnova pod
Radhošt m
kovi Janíkovi "za zásluhy o gymnasium ve Valašském Mezi í“. – 140 let

31.12.1953 – bylo vydáno rozhodnutí bývalého Krajského národního výboru v tehdejším
Gottwaldov o zániku Muzejní spole nosti ve Valašském Mezi í. P edtím již dne 3.5.1948
edala muzejní spole nost sv j majetek i závazky tehdejšímu místnímu národnímu výboru a
další innost krom astronomické sekce nevyvíjela. – 60 let
§ 9 odstavec 1: Spolky vzniklé p ed 1. íjnem 1951 (dále jen "spolky"), které vyvíjejí svou
innost ve shod se zájmy pracujícího lidu, se mohou p em nit v organisace nebo do nich
lenit; spolek se m že p em nit též v jiný vhodný útvar nebo do n ho v lenit. Zp sob p em ny
nebo v len ní spolk , jakož i zánik zbylých spolk a zp sob, jak bude naloženo s jejich

majetkem, upraví ministerstvo vnitra v dohod se zú astn nými úst edními ú ady obecným
právním p edpisem.
§ 10 odstavec 2: Okresní národní výbory ukládají spolk m povinnost, aby p edkládaly
informace pot ebné k posouzení jejich innosti.
(Citace ze zákona íslo 68/1951, který v nových pom rech po únoru 1948 upravoval innost
dobrovolných organizací a s ní související shromaž ovací právo)

Zpracoval Josef Kramá

