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18.12.1834 – se narodil ve Starém Ji ín katolický kn z František Pavlík. Ve
Valašském Mezi í inicioval založení tená ského spolku, p edch dce dnešní
stské knihovny. – 180 let
30.12.1874 – byla provedena kolaudace tzv. Mikyškova domu. Sv j vliv ve
Valašském Mezi í se JUDr. Alois Mikyška rozhodl posílit i vybudováním
reprezentativního sídla v centru m sta a to podle návrhu architekta Grušky.
V p ízemí domu byla advokátní kancelá , v prvním pat e pak obytné místnosti –
salón, ložnice, jídelna, obrazárna a další pokoje. – 140 let

30.12.1889 – se narodil v Krásn malí Augustin Mervart.

Vystudoval Státní
odbornou školu pro zpracování d eva ve Valašském Mezi í u prof. Františka
Hrachovce. Studia si doplnil v Itálii, Dalmácii, Bosn i Hercegovin . Žil a pracoval ve
Valašském Mezi í a v P erov . Pat il mezi p ední krajiná e a nám ty pro své obrazy
erpal hlavn z Valašska, áste
také z Hané. Zem el 19.8.1968, byl poh ben v
erov , ale v roce 1991 byly jeho ostatky p evezeny na Valašský Slavín v Rožnov
pod Radhošt m. – 125 let

30.12.1934 – bylo provedeno p ipojení krásenského hasi ského sboru ke sboru
valašskomezi skému. Administrativní slou ení Valašského Mezi í a Krásna nad
Be vou bylo oficiáln provedeno sice již k 1. lednu 1924, avšak slu ovací proces
probíhal jen pozvolna. Hasi ské sbory se slou ily po více než deseti letech. – 80 let
31.12.1999 – po zrušení valašskomezi ské posádky armáda po více než
sedmdesáti letech opustila všechny prostory areálu kasáren – 15 let

Vážení p íznivci kalendária, oznamujeme Vám, že tímto vydáním kon í po p ti
letech zve ej ování významných dat ze života ve Valašském Mezi í. Moc d kujeme
panu Josefu Kramá ovi za jeho zpracování. K nahlédnutí je celé kalendárium v
archivu knihovny.

Zpracoval Josef Kramá

