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13.4.1903 – se narodil v Krásně generálporučík Bruno Zapletal. Absolvoval 

valašskomeziříčské gymnasium, poté vojenskou akademii v Hranicích a vysokou školu 
intendantní v Praze. Působil u různých moravských posádek.Za války se dostal přes Slovensko, 
Balkán a Středomoří do Francie a odtud do Anglie. V roce 1943 se přes Afriku dostal do 
Sovětského svazu. Na Dukle byl raněn, po vyléčení se účastnil osvobozovacích bojů až do 
Prahy. V padesátých letech byl křivě obviněn, propuštěn z armády a vrátil se zpět do 
Valašského Meziříčí. Zde také zemřel 6.11.1976. – 110 let 
 

14.4.1948 – město Valašské Meziříčí udělilo čestné občanství Klementu Gottwaldovi. V roce 

2008 mu bylo rozhodnutím zastupitelstva města čestné občanství odňato. – 65 let  
 
     Na základě jednomyslného usnesení Místního akčního výboru NF ( národní fronty – pozn. J.K.) 

schválilo potom plénum MNV (místního národního výboru – předchůdce nynějšího městského úřadu – 

pozn. J.K.), aby za zásluhy, které si K. Gottwald získal pro zabezpečení klidu a štěstí všeho pracujícího 

lidu v naší republice, byl předseda vlády Klement Gottwald jmenován čestným občanem města Valaš. 

Meziříčí a jako památku vděčného občanstva věnovati mu gobelín zhotovený ve zdejších MGM.  

 

(Citace ze zápisu o průběhu slavnostního zasedání pléna místního národního výboru) 

 

14.4.1993 – bylo vydáno první číslo Obelisku - Noviny pro Valmez a okolí. – 20 let 

 

16.4.1873 – se narodil ve Frenštátě pod Radhoštěm Jan Nepomuk Polášek. V roce 1893 

zákončil studia na varhanické škole u Leoše Janáčka a složil také státní zkoušku ze zpěvu a 
hudby pro učitelství hudby na středních školách a učitelských ústavech. V roce 1896 přišel do 
Valašského Meziříčí a stal se členem a záhy sbormistrem Měšťanské besedy. Ve městě působil 
jako hudební pedagog a vyučoval na reálném gymnasiu, dívčím reformním gymnasiu, 
v učitelském ústavu i vlastní hudební škole. Nejprve s Leošem Janáčkem a později s Arnoštem 
Kubešou sbíral a zapisoval valašské lidové písně. Mnohé z nich upravil pro pěvecké sbory. 
Spolupracoval s ochotnickými divadly, pro jejichž představení psal scénickou hudbu. Napsal 
desítky hudebních děl různých žánrů. Byl také dlouholetým předsedou Besedy. Zemřel 3. 4. 
1956 ve Valašském Meziříčí. Nyní jsou jeho ostatky uloženy na Valašském Slavíně v Rožnově 
pod Radhoštěm. – 140 let 
 

20.4.1938 – jmenovalo zastupitelstvo ministerského předsedu Dr. Milana Hodžu čestným 

občanem Valašského Meziříčí. Zastupitelstvo města schválilo všemi hlasy toto usnesení:  
 
Zastupitelstvo města Valašské Meziříčí chtějíc projeviti předsedovi vlády p. Dr. Milanu Hodžovi k jeho 

šedesátým narozeninám svou vděčnost za zásluhy o obrození Slovenska a jeho sblížení se zeměmi 

historickými, za prohloubení jednoty československé a upevnění jednoty republiky, zvláště pak za jeho 

činnost státnickou v čele vlády republiky, a to jak v politice vnitřní, tak i zahraniční, jmenuje Dr. Milana 

Hodžu čestným občanem města. – 75 let 
 

24.dubna 1933 – vznik organizované filatelie ve Valašském Meziříčí. Tento den se 

uskutečnila první společná schůzka jedenadvaceti sběratelů známek, kterou obětavě 
zorganizoval Josef Palička, zaměstnanec ČSD.  Prvním předsedou klubu byl zvolen  MUDr. 
Otto Levý. Předchůdce dnešního Klubu filatelistů 07 – 29 Valašské Meziříčí. – 80 let 
 


