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26.3.1938 – se narodil  v Rožňavě MUDr. Miroslav Kabela. V roce 1956 absolvoval  Střední 

všeobecně vzdělávací školu ve Valašském Meziříčí (dnešní gymnázium) a emigroval přes 
Rakousko do Nizozemí, kde vystudoval psychiatrii. V roce 1973 si našel místo v nemocnici v 
Haarlemu, aby zde potom třicet let vedl psychiatrickou ambulanci, v níž se svým týmem 
prováděl mnohé výzkumy, které vyústily v řadu časopiseckých a knižních studií. Od roku 1989 
se často vracel do našeho města. Organizoval humanitární pomoc, pomáhal navázat družby 
měst (např. Valašské Meziříčí – Bussum) a stál u zrodu literární soutěže středoškoláků 
v Městské knihovně ve Valašském Meziříčí. Vydal tři knihy - Holandská současnost,  Holandská 
skutečnost a Holandská zkušenost a dále studii o psychických problémech českých emigrantů. 
Byl čestným občanem Znojma a Valašského Meziříčí. Zemřel 20. února 2011. – 75 let 
 

28.3.1898 – se narodil spisovatel František Kropáč. V roce 1917 maturoval na 

valašskomeziříčském gymnasiu a posléze absolvoval právnickou fakultu University Karlovy 
v Praze. V době okupace byl pět let vězněn a domů se vrátil s podlomeným zdravím. Pečoval o 
repatriaci lidických dětí. Diskriminace po roce 1948 byla příčinou jeho předčasného odchodu do 
důchodu. Vydal básnické sbírky Pohoří na severu, Studně pod hvězdami, Vězeň drážďanský, 
dále napsal romány Propast, Bláznivý měsíc, Posedlí, Zlé znamení, Zločin v Lidicích. Zemřel 
v Praze 9.8.1966. – 115 let 
 

Město dávných, dětských let 

z tmy času jako něžný květ 

a ostrov z vod se noří. 

A oko vidí zázrak krás, 

ne pouhý sen, byt jas a sráz, 

jak tomu bylo v hoři. 

 

( Úryvek z básně Vězňův návrat ze sbírky Vězeň drážďanský, 1946) 

 

29.3.1878 – se narodil novinář a spisovatel Josef Osyka (vlastním jménem Stromšík). Byl 

redaktorem Valašských novin, později přejmenovaných na Palacký a spoluzakladatelem 
týdeníku Lubina. Psal příležitostné verše, črty a fejetony většinou valašským nářečím. Zemřel 
ve Valašském Meziříčí 11.6.1931. –  135 let 
 
     Zatel věšajú za okenicú v Morávii došlé delegrámy a depeše a píšú lumera, kolej hlasú má kerý za 

poslanca. Už sa pomalúčky zmráká, dyž přichoďá radostné lumera od Vsacanú a Vizovjanú, lud sa bortí 

do krdelú, čítajú sa hlase a najednúc ohlašuje sa výhra: „Poslancem za valaský kraj je zvolený dochtor 

Tomáš Masaryk!“ 

     Slávy není konca. Bulmistr Skalka radosťú objímá chlapy, roby a baji vysoké pány, klobúkem háže 

vysoko nad hlavu a volá: „Naši vyhráli, pravda sa zjavila, máme našeho poslanca, apoštola, evandělistu, 

ať žijú Valaši!“ 

 

(Úryvek ze stati Josefa Osyky - Jak Valaši volili profesora Masaryka, Valašské noviny, 1907) 

 

 


