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4.5.1928 – se narodil sbormistr Besedy Josef Kratochvíl. Jejím lenem se stal v roce 1948. 
Své hudební schopnosti uplatnil v ad  hudebních t les. ízení Besedy se ujal v dob  
onemocn ní sbormistra Františka Krause v roce 1975 a pomohl tak p ekonat krizi, do které se 
Beseda dostala. Pod jeho vedením se sbor konsolidoval, doplnil o nové leny a dosáhl op t 
velmi dobré um lecké úrovn . V roce 1990 vážn  onemocn l a ukon il svou innost v Besed . 
Zem el 11. 6. 2001 ve Valašském Mezi í, kde je také poh ben. M sto Valašské Mezi í 
prohlásilo jeho hrob za estný. – 85 let 
 
8.5.2008 – odhalení pam tní desky popraveným len m odbojové organizace CLAY-EVA na 
nádvo í zámku Žerotín . P vodn  instalovaná deska se v pr hu rekonstruk ních prací na 
zámecké budov  ztratila. – 5 let 
 
9.5.1968 – v rámci  politického uvoln ní v dob  tzv. Pražského jara došlo k t etímu odhalení 
pomníku T.G.Masaryka v parku Botanika. V následné tzv.normalizaci v roce 1974 byl op t 
odstran n. – 45 let 
 
18.5.1893 – se narodil v Bud i lékárník Vilém Weisshammer. Byl lenem Sokola a sólistou 

veckého sboru Beseda. Zpíval tenorové party v operách uvád ných ve Valašském Mezi í 
(Prodaná nev sta, Rusalka, Dalibor).  Zem el 23.4.1967 ve Valašském Mezi í. – 120 let 
 
23.5.1923 – se narodil v B eclavi malí  Jaroslav Kalivoda. Studoval odbornou školu pro 
zpracování d eva a malí skou školu Mánesu v Praze.  Nám ty ke svým obraz m erpal 
nej ast ji z valašského prost edí. Zahynul 11.4.1945 p i bombardování Valašského Mezi í. 
Jeho hrob prohlásilo m sto Valašské Mezi í za estný. – 90 let 
 
31.5.1868 – se narodil v D evohosticích konsistorní rada a profesor náboženství na 
valašskomezi ském gymnasiu Alois Sláde ek. K jubileu školy sestavil a vydal jako samostatný 
výtisk Novin zpod Radhošt  „Padesát let gymnasia ve Valašském Mezi í 1871 – 1921“. 
V letech 1921 – 1927 p edseda muzejní spole nosti. – 145 let  
 
Dne 11. ledna 1944 tiše zesnul sta ký kn z P. Alois Sláde ek…Byl to muž dobrého srdce, 
jenž nikdy nikoho nezarmoutil, povahy vlídné a snášenlivé...Dožil se 76 let a byl poh ben 15. 
ledna na m stském h bitov . 
 
(Z almanachu Státního reálného gymnasia ve Valašském Mezi í vydaného v roce 1946 k 75. 
výro í založení školy)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


