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3.12.1965 – byl zahájen první ro ník sout že amatérských recitátor Krajského festivalu
poezie, který trval do 5.12.1965. Teprve jeho tvrtý ro ník konaný od 26.10. do 28.10.1968 byl
nazván Moravským festivalem poezie, od roku 2007 pak p ejmenován na Mezinárodní festival
poezie. – 45 let
6.12.1870 – se narodil ve Vina icích geomorfolog Václav D dina. Ve Valašském Mezi í
sobil v Pokrokovém politickém spolku, organizoval volbu T.G.Masaryka do íšské rady.
V letech 1901 – 1919 u il na valašskomezi ském gymnasiu, od r. 1919 byl docentem
geomorfologie a geografie na P írodov decké fakult UK v Praze, pozd ji byl jmenován ádným
profesorem Studoval geologický vývoj okolí Valašského Mezi í a sesuvné terény na Valašsku.
Zem el 30.11.1956 v Praze. – 140 let

11.12.1910 – byla slavnostn otev ena nová sokolovna po jejím zni ujícím požáru ze dne
11.7.1909. – 100 let
Slavnost otev ení sokolovny byla skute
svátkem celého m sta. Veliké množství
ob anstva všech stav s astnilo se slavnosti dopoledne i odpoledne. Vid li jsme zde taky
mnoho p átel z okolních m st a obcí, též poslanec Šerý p ijel. M sto bylo hojn vyzdobeno
prapory. P ed sokolovnou promluvil nadšenou
vladyka p. Weingart
( Palacký . 51 z roku 1910)

15.12.1805 – první zmínka o innosti polní nemocnice v zámku Žerotín , kam byli umíst ni
vojáci ran ní v bitv u Slavkova. Svému ú elu sloužila asi do konce kv tna 1806. – 205 let

18.12.1880 – m ste ko Krásno ud lilo estné ob anství hrab ti Rudolfu Kinskému "za
ob tavost v pé i o chudé a jiné lidumilné vlastnosti". V té dob mladý a oblíbený šlechtic
nap íklad pomáhal obyvatel m Krásna p i zni ující povodni v srpnu 1880. V pozd jších letech
však vlivem svého lehkovážného zp sobu života o sv j morální kredit p išel. – 130 let

18.12.1900 – se narodil ve Valašském Mezi í architekt Bohumír Kupka. Od 1.11.1929
vyu oval na odborné d eva ské škole. Ve své architektonické i designérské práci uplat oval
funkcionalistické postupy. Navrhl adu školních budov (nap . v Novém Hrozenkov ), vil i
obchodních dom . Ve Valašském Mezi í navrhl sv j d m na dnešní Kupkov ulici a adu
dom v horní ásti Mostní ulice. V dob druhé sv tové války se ú astnil se odboje a zem el
19.5.1942 v Osv timi. – 110 let

29.12.1900

– se narodil ve Valašském Mezi í
divadelník Jaroslav Malík
Pracoval v r zných tiskárnách, sázel a redigoval asopis valašskomezi ské sokolské divadelní
scény Meziaktí a napsal adu lánk a básní do novin a asopis . Napsal n kolik divadelních
her, z nichž v tšina nevyšla knižn (Zázrak nad Be vou, Cesti ka do ráje), a operetu D
átko,
ne íkej ne. Jeho Ostrov lásky hrálo i pražské Národní divadlo. Ú inkoval v sokolském divadle a
od roku 1943 byl hercem profesionálního Beskydského divadla. Pod jménem A. Gol vytvo il
kolik filmových rolí. Zem el 17.5.1977 ve Valašském Mezi í – 110 let
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to má každý rád,
kdo tam zapad jednou,
navždy má tam spád a kdyby ho v cizí kraje
zavál osud snad,
vždycky bude hrd tvdit:
Já jsem Mez

ák.

( Z tvorby Jaroslava Malíka – Meziaktí 1927)

Zpracoval Josef Kramá

