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6.10.1899 – se narodil v Novém Ji ín sokol a výborný gymnasta Stanislav Indruch. V mládí
vynikal v t locviku a stal se záhy lenem valašskomezi ského Sokola. V roce 1924 se
zú astnil olympijských her v Pa íži. Po skon ení aktivní kariéry i nadále p sobil v sokolském
hnutí. Brzy po n mecké okupaci se zapojil do sokolského odboje. 13.11.1942 byl zat en a
internován až do konce války. Jeho spoluv zn m byl další významný sokolský sportovec a
mistr sv ta v t locviku Jan Gajdoš z Brna. O jejich v zn ní napsal Indruch kratší sta
s názvem „S Gajdošem v N mcích“. V roce 1968 vyvíjel snahu o obnovení sokolské innosti
na regionální úrovni. Stanislav Indruch zem el 2.2.1974. – 115 let
V , že sokolství – to souhrn všeho krásna, avšak i za ním se skrývá mnoho nešváru,
který kalí to, co lov k si na svém nitru postavil, a n kdy je ta rána tak bolestná, že slabý
lov k od ní hyne.
( Z dopisu Stanislava Indrucha jistému sokolovi Karlovi ze dne 28.4.1925)

13.10.1874 – zapo ala výuka na Odborné škole pro truhlá ství ve Valašském Mezi í. Její
název se v pr
hu let n kolikrát m nil. V roce 1951 prob hla transformace školy na Vyšší
pr myslovou školu stavební, od roku 1961 nese název St ední pr myslová škola stavební.
Mnoho jejich žák i u itel pat ilo k p edním malí m (B. Jaron k, J. Baruch, J. Brož),
socha m (F. Úprka, J. Antek) a zejména ve sv
proslulým architekt m (V. Hilský, R.
Podzemný, A. Tenzer, J. Místecký, B. Kupka, Z. Plesník, L. Vrátník, V. Palla). – 140 let

21.a 22.10.1899 – prob hl ve Valašském Mezi í a Krásn poslední protižidovský pogrom.
Ve zjit ené atmosfé e tzv. hilsneriády a po zrušení Badeniho jazykových na ízení se
vzedmula v echách i na Morav vlna protižidovské hysterie. Demonstrace ve Valašském
Mezi í m ly zprvu klidný pr
h, pozd ji došlo na vytloukání oken v ad židovských
obchod . Na naléhání starosty m sta JUDr. Aloise Mikyšky nena ídil okresní hejtman
provedení vojenského zákroku. Ve Valašském Mezi í tedy našt stí ob tí na životech nebylo
na rozdíl od okolních m st Vsetína nebo Holešova. – 115 let
P íliš živ se ješt vidím u okna našeho bytu v Krásn , t esoucí se a skoro pla ící, když
dav pokoušel se demolovat prot jší obch dek Žid , jichž velmi skrovný život jsem denn
la p íležitost pozorovat.
(Z pam tí Boženy H ivnové na protižidovský pogrom, které byly uve ejn ny
v knize Hrst vzpomínek na dobu poslanecké innosti T. G. Masaryka na Valašsku z roku
1935)

24.10.1904 – se narodil ve Vid i Hynek Kašlík. Vystudoval valašskomezi ské gymnasium.
Hru na flétnu studoval na konzervato i, dále pak ve Vídni a v Pa íži. Byl sólistou ady
orchestr , koncertoval doma i v zahrani í. U il na brn nské konzervato i. Zem el 1.5.1980
v Brn . – 110 let

29.10.1889 – se narodil v Prusinovicích lékárník a botanik PhMr. Jaroslav Pozzi. Ve
Valašském Mezi í vyšlechtil p es tisíc druh ji in. Za mnohé z nich získal adu zahrani ních
ocen ní. Zem el 19.9.1976 ve Valašském Mezi í., kde je také poh ben. M sto Valašské
Mezi í prohlásilo jeho hrob za estný. – 125 let

31.10.1889 – se narodil v Hnojicích u Šternberka socha Miloslav Bublík. Po absolvování
gymnasia navšt voval socha ské odd lení Státní odborné školy pro zpracování d eva ve
Valašském Mezi í a Vysokou um leckopr myslovou školu v Praze. Ve Valašském Mezi í
si z ídil socha skou dílnu a v roce 1928 za al vyu ovat na Státní odborné škole pro
zpracování d eva. Vytvo il množství d ev ných reliéf , rád pracoval s kamenem. Je mimo jiné
autorem sochy T.G.Masaryka ve Valašském Mezi í. – 125 let
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