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3.5.1892 – se narodil v Charvátech u Olomouce Alois Svozil. Po studiích na reálce 

v Olomouci vystudoval v Brně varhanickou školu u Leoše Janáčka. Věnoval se tehdy kromě 
hry na varhany ještě také klavíru, houslím a lesnímu rohu.  Byl rovněž skvělým zpěvákem. 
Od roku 1928 byl ředitelem kůru ve Valašském Meziříčí, dirigentem Cyrilské jednoty. Hrál a 
režíroval ochotnická představení v Lidovém domě. Do pěveckého sboru Beseda přišel 
v době okupace. Od roku 1946, kdy byla obnovena činnost ženského sboru, řídil v Besedě 
sbory smíšené, od roku 1948 až do roku 1958 byl sbormistrem mužského sboru. Zemřel 
30.8.1964 ve Valašském Meziříčí. – 120 let 
 

4.5.1862 – při čtenářském spolku vznikl mužský pěvecký sbor  v čele se sbormistrem 

Florianem Stoklasem, předchůdce dnešního Mužského pěveckého sboru Beseda ve 
Valašském Meziříčí. – 150 let 
 

8.5.1902 – se narodil v Přerově sběratel Richard Jeřábek. Shromáždil sbírku rukopisů 

významných osobností, věnoval se numismatice. Byl spolupracovníkem 
valašskomeziříčského muzea a později jeho kustodem. Zemřel 3.11.1970 ve Valašském 
Meziříčí. – 110 let 
 

23.5.1907 – zvolení prof. T.G.Masaryka poslancem říšské rady za tzv. valašská města 

pro volební období 1907- 1911. V roce 1907 byly vypsány první volby do vídeňské říšské 
rady na základě rovného, tajného a všeobecného volebního práva, byť toto náleželo tehdy 
jen mužům. Předvolební kampaň a volby samotné měly v tzv. valašských městech 
dramatický průběh. Proti prof. Masarykovi kandidoval klerikál Vilém Povondra a sociální 
demokrat Antonín Smetana. Masarykovu předvolební agitaci /řečeno tehdejším politickým 
slovníkem/ řídil z Valašského Meziříčí MUDr. Jan Bohuslav Kraicz se štábem svých 
spolupracovníků. Klerikálové vedli ostrou kampaň proti Masarykovi, plnou osobních útoků. 
V prvním kole zvítězil Vilém Povondra, Masaryk skončil druhý a na posledním místě byl 
Antonín Smetana. Sociální demokracie učinila poté zásadní politické rozhodnutí a 
doporučila svým voličům, aby v druhém kole dali svůj hlas T.G.Masarykovi. V důsledku toho 
v druhém kole Masaryk zvítězil a získal za tvz. valašská města poslanecký mandát do 
říšské rady. Na památku této volby byla umístěna pamětní deska na budově bývalého 
hotelu Moravia, kde měl v době volby Masaryk svůj volební štáb (dnes Pizzeria Milenium na 
náměstí). Masarykova poslanecká činnost byla úspěšná a v následujících volbách v roce 
1911 svůj mandát obhájil (viz kalendárium červen 2011). – 105 let 
 

30.5.1942 – za pomoc parašutistovi Ivanu Kolaříkovi v odboji byly nacisty popraveny 

v Kounicových kolejích v Brně rodiny Hrušákova a Kolaříkova z Máchovy ulice. – 70 let 
 


