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1.7.1964 – rozhodnutím okresního hygienika byl k tomuto datu zrušen m stský 
h bitov na Králov  ulici. – 50 let 
 
5.7.1864 – se narodil ve Valašském Mezi í í noviná  Emil ermák. Maturoval na 
zdejším gymnasiu v roce 1883. Studoval práva, ale nedokon il je. Za al se v novat  
noviná ské práci a navázal styky s p edními eskými politiky té doby. V roce 1893 se 
stal  prvním šéfredaktorem brn nských Lidových novin. Od roku 1895 za al p sobit 
v Sofii mimo jiné jako dopisovatel renomovaných evropských list . Vypracoval se 
v zahrani n  politického žurnalistu evropského formátu. B hem války se zapojil do 
protirakouského odboje. Po válce byl jmenován prvním editelem eskoslovenské 
tiskové kancelá e. V roce 1930 z ní byl nucen odejít pro rozpory s tehdejším 
ministrem zahrani í Edvardem Benešem. Emil ermák zem el v Praze 10. srpna 
1949. – 150 let 
 
 
11.7.1909 – vyho el Sokolský d m ve Valašském Mezi í í. Stalo se tak jen ty i 
roky po dokon ení jeho výstavby. Nadšením a ob tavostí Sokol  a jejich p íznivc  
byl Sokolský d m znovu slavnostn  otev en již v prosinci 1910. – 105 let 
  
     Do no ního ticha ze soboty na ned li 11. ervence smutn  zn lo troubení 
Reichovy továrny, oznamující požár ve m st . Nad m stem vystupovala velká zá  – 
Sokolský d m byl v plamenech. Nikdo se nenadál, že lenský ve írek Sokola, 
po ádaný na po est závodník , kte í p i všeobecném závodu OS v Praze dobyli 
první ceny, bude míti tak smutné zakon ení. N kte í ú astníci se ješt  v sokolovn  
nenucen  bavili, když již zhoubný živel ni il dílo s láskou a velikou námahou 
zbudované. V hodin  byla zkáza Sokolského domu hotová. Plamen pohltil i v nec, 
který jako estnou cenu na ervnových závodech pražských jednota získala. 

(Palacký . 29 ze dne 17. ervence 1909) 
 
13.7.1909 – se narodil v Krásn  teolog a hudebník ThDr. Vilém Hýbl. V roce 1928 
maturoval na valašskomezi í ském gymnasiu. Jako kn z eskoslovenské církve 
p sobil v Olomouci, Dubicku, Lošticích a od roku 1948 ve Valašském Mezi í í. 
V následujícím roce založil Valašský symfonický orchestr, se kterým jako dirigent 
uspo ádal více než 100 koncert . Pat il rovn ž k pr kopník m astronomie na 
Valašsku. Zem el 12. íjna 1981 ve Valašském Mezi í í. – 105 let 
      
     Muzika byla jeho kon m, obnášela práci, starost udržet hudební t leso 
Valašského symfonického orchestru s 54 muzikanty. Pamatuji si, jak celé noci 
rozepisoval z partitury hrá m noty, m l je jak natišt né. Koncerty po ádal v li áku, 
sokolovn , byla jich více než stovka a to i se známými um lci. Nastudoval Dvo ákovu 
Rusalku, pod jeho taktovkou byla premiéra v roce 1954 v sokolovn . Posezení po 
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koncertech se odehrávala na K ižné. Díky innosti orchestru m la jsem est se 
seznámit se leny Smetanova kvarteta, virtuosem prof. Hantákem, Jemelíkem, 
Kašlíkem, p vkyní A. Nedošínskou… 

 (Ze vzpomínek paní Evy Mixové z Vyškova na svého otce ThDr. Viléma Hýbla) 
 
 
18.7.1909 – zahájena výstava pražského spolku výtvarných um lc  „Mánes“ ve 
Valašském Mezi í í v budov  gymnasia a odborné školy pro zpracování d eva. Podle 
katalogu bylo vystaveno celkem 154 výtvarných d l um lc  opravdu zvu ných jmen. 
Vystavovali malí i nap . Mikoláš Aleš, Vincenc Beneš, Otakar Kubín, Josef Ma atka, 
Herbert Masaryk, Antonín Slaví ek, socha i nap . František Bílek, Ivan Mestrovi , 
Stanislav Sucharda. Výstava trvala do 20.9.1909. – 105 let 
 
     Krásné kusy vystaveného um ní, u t ch p íležitost k projevu toho 
nejušlechtilejšího sobectví kryje se s právem a povinností kulturní zámožnosti 
kulturn  žít. – T mito slovy odevzdal e ník výstavu jako do asnou um leckou galerii 
v ochranu a pé i m sta. Na to jménem m stské rady radní p. Pagá  srde nými slovy 
pod koval „Mánesu“ a výstavnímu výboru a prohlásil výstavu za otev enou.  

 (Palacký . 30 z roku 1909)  
 
 
28.7.1894 – se narodil v Krásn  nad Be vou grafik a malí  Josef Baruch.  K tv r í 
práci se dostal na Odborné škole pro zpracování d eva ve Valašském Mezi í í. 
Odešel na studia do Prahy a stal se žákem um lecko-pr myslové školy.  Životem se 
probíjel t žce, nebo  toužil po opravdové volnosti a odmítal i lákavé nabídky pevného 
zam stnání. T žišt m jeho um lecké innosti byla grafika, úprava a ilustrace knih. 
Miloval verše Petra Bezru e a ve své tvorb  se stále vracel ke st žejnímu Bezru ovu 
dílu. Zajímavá jsou i Baruchova drobná grafická dílka - ex libris.  P sobil v Praze, ale 
v tšina nám t  jeho d l pochází z Valašska. Zem el 22.11.1966 v Praze. Je poh ben 
na h bitov  ve Valašském Mezi í í. M sto prohlásilo jeho hrob za estný. – 120 let 
 
31.7.1914 – z železni ní stanice Krásno nad Be vou za aly odjížd t první vlaky s 
vojáky z Valašskomezi í ska do sv tové války. – 100 let 
 
31.7.1914 – se narodil v K ivém etnograf Emanuel Baláš. Studoval gymnasium ve 
Valašském Mezi í í a v Novém Ji ín , poté etnografii na filosofické fakult  University 
Karlovy v Praze. Pracoval v ústavu pro etnografii eskoslovenské akademie v d. 
V noval se studiu lidové architektury a její ochran . Publikoval adu odborných prací. 
Zem el 6. února 1966 v Praze. – 100 let 
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4.8.1849 – podepsal císa  František Josef I. zákon uve ejn ný pod íslem 355 
íšského zákoníku dne 9.8.1849, na jehož základ  byl konstituován okres Valašské 

Mezi í í, ve m st  z ízeno okresní hejtmanství a okresní soud. – 165 let 
 
13.8.1789 – se narodila Marie Terezie hrab nka z Vrbna a Bruntálu. V roce 1808 
uzav ela manželství s Františkem de Paula knížetem Kinským, který se stal v roce 
1815 majitelem panství Mezi í í a Rožnov v etn  vrchnostenského domu v Krásn . 
Hrab nka Marie Terezie nechala na artáku u Hutiska-Solance postavit v roce 1829 
k íž, který stojí dodnes. Zem ela 12.12.1874. – 225 let   
 
13.8.1904 – se narodil ve Valašském Mezi í í - Krásn  malí  Josef Brož. Studoval 
na Odborné škole pro zpracování d eva ve Valašském Mezi í í u arch. Pelanta, pak 
na VŠUP v Praze u prof. Hofbauera. Maloval divadelní výpravy pro sokolské divadlo. 
Pro h bitovní kapli na h bitov  ve Valašském Mezi í í vytvo il výzdobu stropu. Po 
únoru 1948 namaloval adu politicky motivovaných d l. Byl výborným krajiná em. Stal 
se lenem Skupiny 58 a Um lecké Besedy. V roce 1967 byl jmenován národním 
um lcem. Zem el 12. íjna 1980 v Praze. – 110 let 
 
20.8.1899 – se narodil ve Valašském Mezi í í malí  Josef Schneiderka. Studoval 
Odbornou školu pro zpracování d eva ve Valašském Mezi í í, pak odešel studovat 
malbu do Vídn  a posléze do Prahy. Podnikl n kolik studijních cest do Itálie, 
Holandska, Špan lska a Jugoslávie. Byl výborným portrétistou, ale také krajiná em. 
Trvale žil v Uherském Hradišti. Svá díla vystavoval se svými bratry Aloisem a 
Ludvíkem, kte í byli rovn ž malí i. Zem el 26. dubna 1945 v Uherském Hradišti. – 
115 let 
 
20.8.1939 –  byla slavnostn  vysv cena kaple v K ivém (Podlesí). Sv titelem byl 
valašskomezi í ský kn z Josef Štrajt. – 75 let 
 
27.8.1924 – se narodil ve Valašském Mezi í í matematik RNDr. Vladimír Mahel. 
Absolvoval valašskomezi í ské gymnasium, posléze matematicko-fyzikální fakultu 
University Karlovy a fakultu elektrotechniky VUT v Praze. Zde byl od roku 1975 
docentem matematiky. Je autorem ady v deckých a odborných prací. Zem el 8. 
ervna 1976 v Praze. – 90 let 

 
28.8.1864 – místodržitelstvím v Brn  schváleny stanovy t locvi ného spolku Sokol 
ve Valašském Mezi í í. (viz Kalendárium na m síc b ezen 2014) – 150 let 
 
 
 


