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1.11.1884 – byla zahájena železni ní doprava na trati Hranice na Morav  – Krásno 
nad Be vou. Dráha m la délku 24,7 km. Sou asn  byla vybudována tra  z Krásna 
nad Be vou do Hrachovce, z níž byly odbo ky do cihelny a do skláren. – 130 let 
 
1.11.1909 – byl slavnostn  odevzdán svému ú elu kostel církve evangelické na 
Husov  ulici. – 105 let 
 
7.11.1949 – p ijala rada tehdejšího místního národního výboru usnesení o zbourání 
valašskomezi í ské židovské synagogy na Vodní ulici. V roce 1941 byla synagoga 
n meckými ú ady zrušena a z stala prázdná. Po osvobození, kdy tém  žádní 
židovští obyvatelé se z koncentra ních tábor  nevrátili, byly vedeny úvahy o z ízení 
požární zbrojnice v synagoze. Objekt pro tento ú el byl shledán nevhodným. P ešel 
do vlastnictví m sta, které rozhodlo o jeho likvidaci. –  65 let 
 
10.11.1939 – byl zahájen provoz v nádražní budov  nyn jší železni ní stanice 
Valašské Mezi í í. – 75 let 
 
12.11.1944 – byli popraveni gestapem u silni ního mostu do Poli né p íslušníci 
odboje Jan Mazal (nar.11.5.1923) a Miroslav Ondrašík (nar.18.3.1926). – 70 let 
 
13.11.1894 – byly na základ  zákona . 57/1890 íšského zákoníku schváleny 
stanovy Židovské náboženské obce se sídlem ve Valašském Mezi í í. Úkolem 
náboženské obce byla správa náboženských záležitostí a židovských škol 
s vyu ovací e í n meckou. – 120 let  
 
18.11.1989 –  prob hla první ze série demonstrací tzv. sametové revoluce ve 
Valašském Mezi í í. – 25 let 
 
20.11.1859 – se narodila hrab nka Alžb ta Kinská rozená Wilczková, manželka 
Rudolfa Kinského, majitele zámku v Krásn . Manželství uzav eli dne 21.11.1877. Žili 
na zámku v Krásn . Jejich manželství z stalo bezd tné. Bylo rozvedeno podle 
uherského práva dne 19.4.1901. Alžb ta se znovu neprovdala a zem ela ve Vídni 
dne 30.8.1938. – 155 let 
 
20.11.1984 – byla slavnostn  zahájena výroba barevných televizních obrazovek v 
bývalých sklárnách, tehdy s názvem SKLO UNION Valašské Mezi í í, za ú asti 
p edsedy vlády Lubomíra Štrougala. – 30 let 
 
23.11.1894 – se narodil ve Valašském Mezi í í  legioná  Leopold Pospíšil. Byl zajat 
7.6.1916, v zajetí byl písa em v Darnici u Kyjeva u eského erveného k íže. Do 
ruské legie vstoupil 11.2.1917. Ú astnil se bitvy u Zborova, kde také padl dne 
2.7.1917. Je poh ben ve spole ném hrob  u vesnice Cecovaja poblíž místa bitvy. Ve 
Valašském Mezi í í je po n m pojmenována ulice, v ní je umíst na také jeho pam tní 
deska. – 120 let 



Zpracoval Josef Kramá  

 
25.11.1894 – se narodil ve Vid i vlastiv dný pracovník a publicista Bohumil (Miloš) 
Kašlík. Byl u itelem ústavu pro hluchon mé, pozd ji p edsedou 
valašskomezi í ského muzea. Zakládal valašské kroužky a vyu oval lidový tanec. 
Popsal valašské tance, nakreslil soubor pohlednic Staré valašské kroje. Vydával 
asopis Naše Valašsko, kam rovn ž p ispíval. Zem el 2.3.1974 ve Valašském 

Mezi í í. – 120 let 
 
29.11.1909 – se narodil v Rybí malí  Adolf Zábranský. Po absolvování gymnázia ve 
Valašské Mezi í í studoval v letech 1929-32 VŠUP v Praze u prof. Kysely a v letech 
1932-5 AVU u prof. Nowaka. Z jeho tvorby jsou známa monumentální díla z období 
socialistického realismu zejména v Hrzánském paláci na Hrad anech. Maloval 
figurální nám ty z venkova a pat il mezi p ední eské ilustrátory knih, zejména 
d tských, a m l velký podíl na jejich vysoké úrovni. Byl mu ud len titul národní 
um lec a stal se nositelem mezinárodní Andersenovy ceny. Zem el 8.9.1981 
v Praze. – 105 let 


