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• 2003
Jiří J. K. Nebeský
Příběh lágru – Internační tábor
a perzekuce Němců v Hranicích
(1945–1946)
Monografie o poválečném zacházení
s Němci na Hranicku, zejména o fungování
Internačního tábora (Pracovního střediska)
v Hranicích a o otřesných násilnostech,
kterých se tam dopouštěli čeští strážní.
ISBN 80-239-1307-7
• 2004
žáci 5.B hranické ZŠ 1. máje
Před milionem měsíců
Pohádky, které napsaly skutečné české
děti v roce 2000. Dvacet sedm textů
jedenáctiletých dětí z 5.B základní školy
1. máje v Hranicích. Nenapodobitelný
půvab dětského psaní a myšlení!
ISBN 80-239-2181-9
• 2005
Jiří J. K. Nebeský
Hranická scéna 90. let – Recenze a glosy
1993–1999
Soubor článků o hranické autorské kultuře,
publikovaných v 90. letech.
Texty o hranických kapelách, divadlech,
básnících i výtvarnících.
ISBN 80-239-4259-X
• 2006
Josef H. A. Gallaš
Mé žalosti a mé bolesti
První vydání nově objevené autobiografie
moravského lékaře, malíře a spisovatele
z počátku 19. století. Unikátní pohled do
duše člověka skrz dvě staletí.
ISBN 80-239-1141-4
nakladatelství Tichý typ
Hviezdoslavova 687
CZ – 753 01 Hranice
tichy-typ@seznam.cz
www.sweb.cz/tichy-typ
+420 608 632 377

Tento svazek obsahuje reprint dvojice nejstarších knih
o dějinách města Hranic:
Josef H. A. Gallaš

Kurzgefae Geschichte der Stadt Weißkirch
(1836)

Libor Scholz

Památky měa Hranic
(1864)

Josef H. A. Gallaš (4. IV. 1756, Hranice – 15. II. 1840, Hranice) 1768–1774 absolvoval humanistická studia u piaristů
v Lipníku nad Bečvou, poté studoval teologii v Olomouci, 1778 odešel do Vídně, kde studoval výtvarnou Akademii; 1783–1784 chirurgickým praktikantem u pluku Karla
Toskánského v Korneuburgu, 1784–1786 podranhojičem
u pluku Jana Khevenhüllera v Uničově, poté u pluku Josefa Preise ve Vídni, 1788 jmenován vrchním ranhojičem
u generálního štábu, 1789 převelen k ekonomii v haličské
Jarosławi, kde v lednu 1791 oslepl; po částečném uzdravení penzionován, v říjnu 1791 se vrátil do Hranic, kde
vykonával lékařskou praxi, věnoval se malířství, literatuře
a osvětovým projektům.
Libor Scholz (22. VII. 1835, Loštice – 9. VII. 1881, Hranice)
po gymnáziu v Moravské Třebové a Litomyšli absolvoval
1855–59 teologii v Olomouci, 1859 byl vysvěcen na kněze
římskokatolické církve, 1859–1863 kaplanem v Boskovicích, 1863–1865 kaplanem a kooperátorem v Hranicích
(též předsedou hranické Občanské besedy Jurik), 1864
onemocněl, jako deficient 1865–1867 zámeckým kaplanem v Pohořelicích, poté kaplanem v Přerově, po uzdravení 1867–1870 kaplanem v Oseku, 1870–1878 kaplanem
v Bělotíně, od 1878 následkem zranění invalidní, jako
deficient až do své smrti v Hranicích; významný propagátor cyrilometodějského hnutí, českého národního hnutí,
včelařství a sadařství.
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