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1.9.1939 – v souvislosti s vypuknutím druhé sv tové války provedlo gestapo v ad m st
zat ení p edstavitel inteligence a také t ch, kte í byli již zapojeni do odboje. Z Valašského
Mezi í byli tohoto dne zat eni nap íklad Jaroslav Šindelá , Ing. Augustin Puchta, prof. Emil
Dlask, MUDr. Otto Levý, Josef Podzemný a další. N kte í byli brzy propušt ni, jiní strávili
kolik let v koncentra ních táborech. – 75 let

2.9.1914 – se narodil ve Valašském Mezi í architekt Zden k Plesník. Studoval na Státní
odborné škole pro zpracování d eva ve Valašském Mezi í, pozd ji na Um leckopr myslové
škole v Praze a také na Akademii výtvarných um ní. Projektoval hv zdárnu ve Valašském
Mezi í, administrativní budovu Zbrojovky ve Vsetín , filmové ateliery v Bratislav . Byl autorem
významných vilových staveb ve Zlín – p estavby vily cestovatele Miroslava Zikmunda, vily jeho
spole níka Ji ího Hanzelky a hudebního skladatele Zde ka Lišky. Ve Zlín navrhl rovn ž
budovu Centroprojektu. Je také autorem návrhu budovy rozhlasového vysíla e v Pekingu a
tiskárny v albánské Tiran . Zem el 28. zá í 2003 ve Zlín . – 100 let

6.9.1909 - se narodil v Krásn architekt Václav Hilský. Studoval na Státní odborné škole pro
zpracování d eva ve Valašském Mezi í a Vysoké škole um leckopr myslové v Praze. Tvo il
v duchu konstruktivismu a funkcionalismu. Pat í k zakladatel m moderní eské architektury. Je
spoluautorem obnovených Lidic, autorem výstavby B ezových Hor v P íbrami, sídlišt Sítná v
Kladn , budovy Centrotexu v Praze. Spole
s Evženem Linhartem navrhli komplex budov
zvaný „Kold m“ v Litvínov který byl zapsán na seznam kulturních památek eskoslovenské
pozd ji eské republiky. Václav Hilský zem el 7. íjna 2001 v Praze. – 105 let

8.9.1934 – Noviny zpod Radhošt ve svém ísle 37 p inesly následující zprávu: V pond lí
tento týden propušt ny byly ze zdejší (valašskomezi ské – poznámka J.K.) v znice poslední
dv uv zn né ženy. Brzy na to vyv šen byl na budov v znice bílý prapor na znamení, že ve
znici není žádných v
. Jest to po devíti letech významná událost, nebo posledn byla
znice prázdná v roce 1925. – 80 let

Zpracoval Josef Kramá

