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Orel, lev,
svastika
a hvězda

600 let obce

Historie bývalých
vojenských škol v Hranicích

nakladatelství dost 2010
Kniha na 120 stranách přináší první podrobné zpracování dějin areálu vojenských škol
v Hranicích, jedné z nejvýznamnějších
architektonických a kulturních památek
v Hranicích. Řada textů, fotografií, map
a plánů přibližuje historii výstavby, školství
a významné osobnosti, které těmito školami
prošly, často i s jejich tragickými osudy za
druhé světové války nebo po ní.

Ladislav Janda

Jiří J. K. Nebeský (ed.)

nakladatelství Tichý typ 2011

obec Partutovice 2012

Poutavé vzpomínkové texty rybáře,
myslivce a trumpetisty Ladislava Jandy (*1929) ze třicátých až šedesátých
let 20. století prožitých v Hranicích.
144 stran a řada dobových fotografií.

První zpracování dějin obce Partutovice. Brožuru tvoří kalendárium od
prehistorie do současnosti plus devět
tematických stran. Celkem 36 stran
a barevná příloha.

Krásná řeka Bečva
a jiné hranické povídky

Partutovice
600 let obce

www.nedavno.cz
www.historie.hranet.cz
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Tomáš Pospěch (ed.)

KDySI A NEDáVNO

články Bohumír Indra / Hranice ve 2. polovině 17. století • Stanislav Miloš / Starý
farní kostel v Hranicích • Stanislav Souček / Z dějin hranického školství • Helena
Kovářová / Kaple v Milenově, Slavíči, Velké a Radíkově • „Na počátku jsem články
vystřihoval, ale brzy jsem s tím skončil“ – rozhovor s václavem Bednářem • Libuše
Hrabová / Hranický spolek vysokoškoláků • Jaroslav Hladký / Nakladatel Josef Hladký • Roar Lishaugen / „Skoro unikum v celé světové literatuře“ – představy hranického nakladatele Josefa Hladkého o homoerotické edici • Roman Helcl / Deníkové zápisy z listopadu 1989 • Vladimír Juračka / Vzpomínky na hranický Listopad 89 a na
to, co následovalo • Drobnosti Jiří J. K. Nebeský / Několik desítek zavražděných
v hranickém lágru • Jiří J. K. Nebeský / Friedrich Kulnigg – malíř hranické krajiny
• Jan Havlík / Emanuel Pendl – autor hranické sochy císaře Františka Josefa I. • Recenze J. Lapáček, Historie a současnost podnikání na Přerovsku a Hranicku (2009)
• V. Bednář – M. Golda – H. Svobodová, Osudové osmičky 20. století v Hranicích
(2008) • Výtvarní umělci města Hranic (2009) • Martin Vévoda, Faráři v Drahotuších (2010) • Jan Zohorna, Sigma Hranice 1950–1989 (2010)
Orel, lev,
svastika
a hvězda

Historie bývalých
vojenských škol v Hranicích

2010

Kniha na 120 stranách přináší první podrobné zpracování dějin areálu vojenských škol
v Hranicích, jedné z nejvýznamnějších
architektonických a kulturních památek
v Hranicích. Vedle části scénáře Šumných
měst, řady fotografií, map a plánů přibližuje
historii výstavby, školství a významné osobnosti, které těmito školami prošly i s jejich
tragickými osudy za druhé světové války
nebo po ní.

Jiří J. K. Nebeský

Hranice
na starých
fotografiích

Kroniky
obce
Velké

2010

2010

Fotografická procházka městem
v období mezi koncem 19. století
a začátkem 21. století. Kniha obsahuje 550 fotografií na 144 stranách.

Edice obecní velické kroniky z let
1925–1955, 300 stran + dvd obsahující
v obrazové i textové podobě kompletní řadu obecních kronik (do 1976)
a školních kronik (1861–1981).

www.nedavno.cz

www.historie.hranet.cz

VÁCLAV BEDNÁŘ
MILAN GOLDA
HANA SVOBODOVÁ

Pověsti z Hranicka
Fajermoni, věščáci, poseci
a jiná uzřelá hlůza

Jiří J. K. Nebeský

v Hranicích

Tomáš Pospěch (ed.)

Pověsti z Hranicka

V. Bednář •M. Golda• H. Svobodová

Jiří J. K. Nebeský

Osudové osmičky 20. století v Hranicích

2009

1 / 2009

osudové osmičky
20. stolEtÍ
v HRANiCÍCH

2007

KDySI A NeDáVNO

článKy Stanislav Miloš / Poznámky k průzkumu Kostelíčka • Jiří J. K. Nebeský /
Pohled na Hranice z roku 1670 • „Začal jsem systematicky pátrat“ – rozhovor s VlaListopad 89
dimírem Rolincem • Jan Štěpán / Plány nerealizované stavby vodního mlýna
v Žabníku nad Podhořím • Vladimír Maňas / K nejstarším popisům jedné záhorské obce
(Malhotice) • Tomáš Pospěch / Šumné Hranice • Ladislav Janda / Hranické Mexiko,
Struhlovsko, Šanghaj a Andršburk • Farnost Středolesí v letech 1970–1987 • Jiří J. K.
Nebeský / Proměna Městského národního výboru v Hranicích na přelomu let 1989
a 1990 • DrObnOsti Václav Bednář / Potomci Judy Lobla Kohn-Zerkowitze • Jiří
www.nedavno.cz
J. K. Nebeský / Nález knihovny mjr. Dvorského v Drahotuších • Zdeněk Munzar
– Tomáš Kykal / Převzetí knihovny mjr. Dvorského • Jiří J. K. Nebeský / Zemřel Ivan
Krška • rECEnZE V. Bednář – M. Černý – J. Lapáček – M. Marada, Hřbitovy v Hranicích a Drahotuších (2006) • H. Polák, Hranice – jeden letní den (2008) • T. Pospěch
(ed.), Pověsti z Hranicka (2007) • H. Kovářová (ed.), Klokočí (2007) • J. Haubelt – M.
Sanetřík, Země moravské brány (2006) • M. Kokojanová-Hašková, Záhorská kronika
(2004) • Z. Fišer (ed.), Bublinka ze života moravského (2007)
Listopad 89 v Hranicích

2008

Dvousetpadesátistránková kniha
s podpitulem Fajermoni, věščáci, poseci
a jiná uzřelá hlůza obsahuje na sedmdesát lidových pověstí z Hranicka.
Barevné ilustrace Nory Procházkové.

Dvousettřicetistránková kniha
pojednává o čtveřici „osmičkových“
přelomů českých dějin 20. století
(1918, 1938, 1948 a 1968) v Hranicích.
Fotografická příloha.

Dvacetistránková brožura popisuje
události Sametové revoluce v Hranicích od demonstrací v listopadu
1989 až ke svobodným komunálním
volbám. Řada fotografií.

isbn 978-80-903768-6-1

vydání sborníku umožnili:

isbn 978-80-903768-8-5

reklamní studio

9 788090 376885
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Tomáš Pospěch (ed.)

artutovice
141

foto Karel Zaoral

Kdysi a nedávno

Ladislav Janda  narodil se dne 9. květ
na 1929 v hranickém Mexiku v rodině že
lezničáře a rybáře. Po absolvování obecné
a měšťanské školy vystudoval stavební
průmyslovou školu v Přerově, v roce 1952
nastoupil jako investiční úsekář při výs
tavbě hranické cementárny. Zaměstnan
cem cementárny zůstal až do odchodu do
důchodu v roce 1990 (v letech 1993–1995
ještě pomáhal s obnovou životního pro
středí po výstavbě nového závodu). V are
álu cementárny realizoval rozsáhlou vý
sadbu zeleně a budování vodních ploch.

Ladislav Janda Krásná řeka Bečva a jiné hranické vzpomínky

Knížka Krásná řeka Bečva obsahuje vzpomínkové texty rybáře, mys
livce a ochránce přírody Ladislava Jandy, jejichž dějištěm jsou Hrani
ce a jejich okolí. Zachycují události, které se odehrály v průběhu
zhruba sedmdesáti lety  od 30. let až do konce 20. století. Dočteme
se o hranické čtvrti Mexiko, o kouzelné atmosféře městských jarmar
ků i tehdejším stavu řeky Bečvy, jsou vylíčeny napínavé příběhy z do
by okupace a prvních dní po osvobození, ale nechybějí ani barvitě
podané rybářské a myslivecké historky a zážitky z dob autorova za
městnání v hranické cementárně.

