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1.4.1929 – se narodil ve Valašském Mezi í chrámový malí František Petrák. Vyu il se
u svého otce a pokra oval v jeho práci. Renovoval malby benediktinského mnicha v Monte
Cassin v ústavním kostele Marianum, v kostele františkánek v Opav a dalších
církevních objektech v echách, na Morav i na Slovensku, mj. ve farním kostele ve
Valašském Mezi í a v kapli sv. Sarkandra na Hostýn . Spolupracoval také s Františkem
Podešvou a s Janem Obšílem na scénických výpravách v M stském divadle v Ostrav .
Zem el 19. 2. 2008 ve Valašském Mezi í – 85 let

5.4.1574 – se narodil Jan Fu ík, autor mezi ských pam tí z let 1539 – 1635. Jelikož
Jan Fu ík zem el v
– 540 let.

ervnu nebo ervenci 1631, doplnil záv r jeho pam tí neznámý autor.

Leta 1608 byl (purkmistrem – pozn. J.K.) Ond ej Labutinský a Ji í Širu ek. Za t ch ženil
jsem se podruhé. Bral jsem Elišku, z stalú vdovu po nebožtíku Janovi Mlyna íkovi. Ta mi
um ela 1623, den sv. Mikuláše, práv v svítání. Pochována v Krásn .
(Z Fu íkových pam tí)

8.4.1869 – se narodil v Hoš álkové MUDr. Jan Bohuslav Kraicz, léka ve Valašském
Mezi í, osobní p ítel T.G.Masaryka a propagátor jeho myšlenek. MUDr. Kraicz se ve
Valašském Mezi í aktivn ú astnil ve ejného života. Spolu s T.G. Masarykem se
zasloužil o vznik Dív ího reformního gymnasia ve Valašském Mezi í. Po vzniku
samostatného
eskoslovenska byl pov en Alicí Masarykovou, aby na Slovensku
vybudoval strukturu orgán
eskoslovenského erveného k íže. Pozd ji p sobil jako
ednosta expozitury ministerstva zdravotnictví v Bratislav . Zem el 29.4.1929 v Praze.
– 145 let
P ehlížíme-li životní innost prvního našeho presidenta, vidíme, jak se stal z jeho
pobytu r. 1905 na Valašsku logický lánek dalšího organického vývoje a p íprav
k osvoboditelskému dílu. Rok 1905 tak ka p ipravil p du pro jeho kandidaturu za íšského
poslance pro památné volby roku 1907, p i nichž byl Masaryk zvolen poslancem do íšské
rady…
( Z textu MUDr. Kraicze o T.G. Masarykovi)

12.4.1944 – se narodil v P erov archivá a historik PhDr. Ladislav Baletka. V roce
1961maturoval na vsetínském gymnasiu, poté vystudoval na filosofické fakult University
Karlovy v Praze obor archivnictví a pomocné v dy historické. Tém celý jeho profesní
život je spojen se Státním okresním archívem ve Vsetín , v n mž vykonával v letech 1974
– 2008 funkci editele. Uspo ádal velké množství archív m st, obcí, spolk . Zpracoval
jiny m st Valašského Mezi í a Vsetína i ady obcí – nap . Huslenek, Horní Be vy,
Janové, Karolinky, Oznice, Zub í. Jeho zájem o d jiny judaismu na Valašsku vyústil ve
vypracování publikace Židé v d jinách Valašského Mezi í. Od roku 1998 p sobil jako

zastupitel a posléze jako radní m sta Valašského Mezi
Valašském Mezi í. – 70 let

í Zem el dne 25.6.2011 ve

P evážná ást Žid v Krásn i Mezi í se v novala spíše drobným živnostem – lákal je
zejména obchod, mén již emesla. To byl ovšem poz statek d ív jšího vývoje, kdy bylo
Žid m vykonávání emesel odpíráno, nehled na existující cechovní omezení. Nejv tší
ínos Žid a židovského kapitálu však spo íval v budování pr myslové struktury tohoto
regionu.
(Úryvek z knihy Ladislava Baletky Židé v d jinách Valašského Mezi í)

16.4.1944 – se narodil v Krhové kulturní pracovník Josef Fabián. Je zakladatelem
divadla Schod a autorem ady jeho her. Napsal Slovník nespisovného jazyka valašského,
Slovník osobností východní Moravy, dále mnoho novinových sloupk , text , epigram a
básní. V letech 1990 - 2000 byl editelem Kulturního za ízení m sta Valašského Mezi í,
redigoval asopis Šipinky, byl vydavatelem a šéfredaktorem Valašských novin.
Spolupracoval s redakcí Obelisku, pozd ji Objektivu a Valašské panoramy. V lednu 2012
mu byla ud lena Cena m sta Valašského Mezi í. Zem el 12. b ezna 2012 ve Valašském
Mezi í. – 70 let
Valach a hudba pat í k sob jako kapsa a kapsá . Ba ové odpradávna hráli a zpívali až
se hory zelenaly.V údolích, protože tam ozv na nebyla nejlepší, sdružovali se ve sbory.
Již léta pán MDXL vzniklo Tovaryšstvo písma, sdružení valašských mnich , krátících si
chvíle mezi modlitbami zp vem.
(Josef Fabián – z Manifestu um ní pravého)

20.4.1739 – byli ve Valašském Mezi í popraveni zbojníci Jan Ost anský z Velké Lhoty
a Martin Javorovský ze St íteže. Pat ili k po etné band lupi , kte í pašovali s l z Polska
na Moravu a p epadávali p edevším fary, kde loupili. Po rozsáhlém vyšet ování bylo
nakonec 22 t chto zbojník v r zných m stech severovýchodní Moravy popraveno.
– 275 let

25.4.1884 – se narodil v Bakov nad Jizerou grafik Rudolf Livora. V noval se malí ství a
lidové ornamentice, p emž zpracovával zejména nám ty ze Slovácka. P sobil jako
asistent na Zemské gobelínové škole ve Valašském Mezi í, navrhl adu gobelín a
koberc . Zem el 1.1.1958 v Bakov nad Jizerou. – 130 let

25.4.1934 – byla provedena p em na sklá ské firmy S.Reich a spol. na akciovou
spole nost. Po letech hospodá ské krize se firma dostala do vážných odbytových potíží,
obchody stagnovaly, banky odmítaly poskytovat další úv ry a nedostávalo se pen z na
výplaty. Poslední senioršéf firmy Alois Reich neodolal tlaku bank, d lník i ve ejných
initel a souhlasil s p em nou firmy na akciovou spole nost, ímž se zabránilo prohlášení
konkursu na firmu. – 80 let

28.4.1919 – se ve Valašském Mezi í konala hojn navštívená p ednáška zakladatele
eskoslovenského skautingu prof. Antonína Benjamina Svojsíka. – 95 let
Zpracoval Josef Kramá

