
MEZIŘÍČSKÉ KALENDÁRIUM ZÁŘÍ 2012 
 

 

2.9.1647 –  podle pamětí neznámého měšťana „ mezi dvěma a třemi hodinami na 
půl orloji s poledne opět lid švédský…..z Fulneku vpád nenadálý učinili právě po 
poledni. Kterýžto přes 40 anebo 50 koní mocně a kvaltem šraňk u brány  před 
mostem sobě zdvihnouce, upřímo přes rynk do domu purgmistra Martina 
Předměřského ouprkem až do světnice jeli, takže sotva purgmistr s písařem 
městským Janem Královým ze světnice vyběhnouce, ukrejti se mohli. Tu hned 
šrejbtiš (psací stůl) veliký, obecní, v kterém věci obzvláštní a paměti obecní chovaly, 
roztřískali a vyloupili kancelář ve světnici. A malej šrabtišek tím způsobem, najdouce 
v něm peněz od obce na ranz (výpalné), které se na Fulnek odvésti mělo, složených 
přes 5 nebo šest set bylo, poberouce a některé domy vyrabujíce, zase co nejdříve 
mohli ven z města vyjeli, jiných škod toho času více neučinivše. – 365 let 
 

5.9.1887 – se narodil podnikatel Arnošt Dadák.  V roce 1905 založil firmu na 

pražení a balení kávy. V roce 1927 koupil pole ležící proti sokolovně, kde postavil 
obchodní dům s pražírnou kávy a mlýnem na koření. Aktivně se účastnil veřejného 
života, pracoval v Sokole a výrazně se angažoval za zvolení T.G.Masaryka jako 
poslance říšské rady za tvz. valašská města. Zemřel 8.4.1939. – 125 let 
 

11.9.1867 – se narodil v Kojetíně u Nového Jičína sochař a řezbář František 

Hrachovec. Působil osmnáct let na Státní odborné škole pro zpracování dřeva ve 
Valašském Meziříčí. Je autorem sochy svatého Floriána umístěné na 
valašskomeziříčském náměstí. Zemřel v místě svého rodiště 3.1.1923. – 145 let 
 

14.9.1942 – byli  z Valašského Meziříčí odvezeni do Ostravy téměř všichni Židé. 

Odtud  byli transportováni  dne 18.září do ghetta v Terezíně. To znamenalo zároveň 
konec židovské komunity ve městě, která zde prokazatelně žila od poloviny 17. 
století. Na Vodní ulici byl na památku těchto událostí odhalen památník obětem 
holocaustu v místech, kde dříve stávala židovská synagoga. – 70 let 
 

18.9.1907 – otevřena čítárna a knihovna spolku Veřejná knihovna a čítárna. –    

105 let 
 

18.9.1937 – proběhla na náměstí pietní tryzna za zemřelého prvního presidenta 

republiky T.G.Masaryka. Stála zde čestná stráž legionářů, sokolů, orlů a vojska. Měla 
tento program: 1. chorál (hrála hudba 40. pluku), 2. smuteční sbor (studenti státního 
učitelského ústavu), 3. projev náměstka starosty prof. O. Vaverky a slib věrnosti 
občanstva republice, 4. státní hymna (zahrála hudba 40. pluku). – 75 let 
 
 

28.9.1902 – se narodil v Grygově Václav Ditrich-Dětřich, sbormistr mužského 

pěveckého sboru Beseda. Do Valašského Meziříčí přišel již jako zkušený a vzdělaný 
hudebník. Po učitelském ústavu studoval brněnskou konzervatoř a později soukromě 
skladbu u V. Petrželky. Působil na národních školách a pak byl profesorem hudby na 
učitelském ústavu v Prešově a od roku 1937 ve Valašském Meziříčí. V následujícím 
roce se stal sbormistrem mužského sboru Besedy a v krátké době jej pozvedl na 
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vysokou úroveň. Beseda svými výbornými koncerty tak výrazně přispěla v těžkých 
letech okupace k posilování národního uvědomění. Václav Ditrich-Dětřich řídil 
Besedu do roku 1948. Toho roku v důsledku nemoci odešel z Valašského Meziříčí. 
Později působil v Tišnově a Brně. Zemřel 22. 3. 1987 v Tišnově. – 110 let 

29.9.1872 – slavnostní položení základního kamene pro stavbu budovy gymnasia.- 

140 let 
 
 

 

 

 


