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8.2.1922 – se narodil v  Rožnově pod Radhoštěm básník Ladislav Nezdařil Dětství 

prožil v nedalekých Tylovicích. Vystudoval Gymnasium ve Valašském Meziříčí a posléze 
literaturu na Karlově universitě v Praze. Je autorem půvabné básnické sbírky Horní chlapci 
napsané valašským nářečím, která vyšla v roce 1968 s grafickými listy akademického 
malíře Luďka Majera. Napsal i další sbírky veršů Tiché lásky a Talisman. Nelze 
zapomenout na jeho pedagogickou činnost profesora němčiny a francouzštiny. Zemřel 
15.ledna 1999. Jeho ostatky jsou uloženy na Valašském Slavíně v Rožnově pod 
Radhoštěm. – 90 let 
 

Ladislav Nezdařil 
NESU TAM JEDNU RŮŽI 
(Mému gymnasiu k jubileu) 

 
 

Nesu tam jednu růži ještě 
k těm osmi, které kvetly tam, 
a z osmi obloh sbírám deště. 

Nesu tam jednu růži ještě 
a přes život s ní klopýtám. 

 
Nesu tam ještě jednu růži, 
ať provoní ten modrý čas, 

jemuž z nás každý něco dluží. 
Nesu tam ještě jednu růži, 

co dosud zbyla v nás. 
 

Nesu tam ještě růži jednu: 
padlo tam osm krásných dýk 
a osm lodí šlo tam ke dnu. 
Nesu tam ještě růži jednu, 

na srdci pozdní dík… 
 

/Kulturní zpravodaj Valašského Meziříčí, 1971/ 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpracoval Josef Kramář  

16.2.1912 – se v Mistrovicích u Ústí nad Orlicí narodil Josef Doleček, 

všestranný osvětový pracovník. Byl aktivním členem 
valašskomeziříčského Sokola, hrál na jeho divadelní scéně i divadelním 
orchestru. Zasloužil se o postavení hvězdárny ve Valašském Meziříčí, od 
roku 1955 byl jejím prvním ředitelem. Jeho příjmením byla v roce 2000 
pojmenována planetka. – 100 let 
 

 

 

24.2.1852 – se narodil v Chropyni sbormistr Viktor Navrátil. Učil na 

Gymnasiu ve Valašském Meziříčí, kde v letech 1906 – 1913 působil jako  
ředitel. Byl žákem Pavla Křižkovského. Své velké hudební i organizační 
schopnosti uplatnil jako předseda i sbormistr Měšťanské besedy. Za jeho 
vedení mužský, ženský i smíšený sbor nacvičil mnoho skladeb klasické 
sborové tvorby. Jím uváděné koncerty, kantáty a oratoria bývaly 
prvořadou kulturní událostí ve městě. Zemřel 5.11.1927 ve Valašském 
Meziříčí. – 160 let 


