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4.8.1849 – podepsal císa  František Josef I. zákon uve ejn ný pod íslem 355 
íšského zákoníku dne 9.8.1849, na jehož základ  byl konstituován okres Valašské 

Mezi í í, ve m st  z ízeno okresní hejtmanství a okresní soud. – 165 let 
 
13.8.1789 – se narodila Marie Terezie hrab nka z Vrbna a Bruntálu. V roce 1808 
uzav ela manželství s Františkem de Paula knížetem Kinským, který se stal v roce 
1815 majitelem panství Mezi í í a Rožnov v etn  vrchnostenského domu v Krásn . 
Hrab nka Marie Terezie nechala na artáku u Hutiska-Solance postavit v roce 1829 
k íž, který stojí dodnes. Zem ela 12.12.1874. – 225 let   
 
13.8.1904 – se narodil ve Valašském Mezi í í - Krásn  malí  Josef Brož. Studoval 
na Odborné škole pro zpracování d eva ve Valašském Mezi í í u arch. Pelanta, pak 
na VŠUP v Praze u prof. Hofbauera. Maloval divadelní výpravy pro sokolské divadlo. 
Pro h bitovní kapli na h bitov  ve Valašském Mezi í í vytvo il výzdobu stropu. Po 
únoru 1948 namaloval adu politicky motivovaných d l. Byl výborným krajiná em. Stal 
se lenem Skupiny 58 a Um lecké Besedy. V roce 1967 byl jmenován národním 
um lcem. Zem el 12. íjna 1980 v Praze. – 110 let 
 
20.8.1899 – se narodil ve Valašském Mezi í í malí  Josef Schneiderka. Studoval 
Odbornou školu pro zpracování d eva ve Valašském Mezi í í, pak odešel studovat 
malbu do Vídn  a posléze do Prahy. Podnikl n kolik studijních cest do Itálie, 
Holandska, Špan lska a Jugoslávie. Byl výborným portrétistou, ale také krajiná em. 
Trvale žil v Uherském Hradišti. Svá díla vystavoval se svými bratry Aloisem a 
Ludvíkem, kte í byli rovn ž malí i. Zem el 26. dubna 1945 v Uherském Hradišti. – 
115 let 
 
20.8.1939 –  byla slavnostn  vysv cena kaple v K ivém (Podlesí). Sv titelem byl 
valašskomezi í ský kn z Josef Štrajt. – 75 let 
 
27.8.1924 – se narodil ve Valašském Mezi í í matematik RNDr. Vladimír Mahel. 
Absolvoval valašskomezi í ské gymnasium, posléze matematicko-fyzikální fakultu 
University Karlovy a fakultu elektrotechniky VUT v Praze. Zde byl od roku 1975 
docentem matematiky. Je autorem ady v deckých a odborných prací. Zem el 8. 
ervna 1976 v Praze. – 90 let 

 
28.8.1864 – místodržitelstvím v Brn  schváleny stanovy t locvi ného spolku Sokol 
ve Valašském Mezi í í. (viz Kalendárium na m síc b ezen 2014) – 150 let 
 
 


