MEZI

SKÉ KALENDÁRIUM ERVEN 2014

9.6.1934 – se narodil ve Frýdku-Místku architekt Petr Žert. U il na St ední pr myslové
škole stavební ve Valašském Mezi í. Projektoval bývalou prodejnu Sv tlana na
Poláškov ulici ve Valašském Mezi í, budovy ve Francov Lhot a stavby na Slovensku.
Zem el 25.12.2011. – 80 let

16.6.1919 – zvolen jako poslední starosta m ste ka Krásna nad Be vou Josef Birgus.
Svou funkci vykonával do 31.12.1923, než došlo ke slou ení Krásna nad Be vou a
Valašského Mezi í. – 95 let

24.6.1889 – se narodila ve Valašském Mezi í operní p vkyn

Jana apková –
Hanusová. Koncertovala spole
s manželem Františkem Hanusem v našich zemích i
v N mecku. Zpívala sólové party na koncertech Besedy a v operách hraných místním
sokolským divadlem. Byla matkou známého herce Františka Hanuse. Zem ela 7.12.1982.
– 125 let

24.6.2009 – p ívalový déš nebývalé intenzity kolem osmnácté hodiny zaplavil Krásno
nad Be vou, Krhovou, Byninu a ást Hrachovce. – 5 let

26.6. a 27.6.1924 – poprvé navštívil Valašského Mezi í T. G. Masaryk jako president
republiky. 26. ervna p ijel v podve erních hodinách vlakem na krásenské nádraží a
ubytoval se v zámku Dr. Seilerna. Druhý den byl president slavnostn uvítán p edstaviteli
okresu i m sta na nám stí, navštívil ústav pro hluchon mé d ti a gobelínovou školu, která
sídlila tehdy v téže budov , dále gymnasium a sokolovnu, kde byl uspo ádán slavnostní
ob d. Odpoledne pak odjel automobilem na návšt vu Vsetína. – 90 let
Zatím shromáždily se spolky valašskomezi ské na nám stí a za zvuk hudby hu ské
uspo ádaly velikolepý pr vod lampionový a pochod ový ku krásenskému zámku.
K pr vodu tomuto dostavilo se mírn odhadnuto 8 – 10 tisíc lidí a lampion bylo jist
nejmén 3000. P ed zámkem, na jehož balkon dostavil se bou liv pozdravován pan
president republiky se svým pr vodem, zap ly sdružené sbory p vecké…Smetanovo
„V no“ a Nešverovu „Morav nku“…..
(Z Ú edního v stníku okresní politické správy ve Valašském Mezi
ervna 1924)

í, . 7, ze dne 29.

28.6.1854 – se narodil v Jind ichov

Hradci malí Hanuš Schweiger. Vystudoval
malí ství, stal se profesorem Akademie výtvarných um ní. M l atelier na Rusav a také
pobýval v hájovn na svahu Hostýna, kam se také pozd ji p est hoval. Namaloval adu
obraz s nám ty z Valašska, pro valašskomezi ské gobelínové dílny navrhl gobelíny
Vodník, Krysa , Cyril a Metod j. Zem el 17.6.1912 v Byst ici pod Hostýnem, kde je také
poh ben. – 160 let

29.6.1594 – vypukl požár v dom Barbory St ílkové, sho elo 38 dom na nám stí. – 420
let
Zpracoval Josef Kramá

