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Nejprve o tom, co v tomto svazku kdysi a Ne -
dávno nenajdete. v obavách o dostatek příspěvků jsem se 
v  červnu 2012 pustil do  edice rukopisu karla rosenbau
ma Památný záznam o tragickém osudu židovstva z hranického 
okresu za německé okupace (1957) a shodou okolností to bylo 
22. června přesně sedmdesát let od deportace hranických 
Židů z Hranic. Nakonec se připravený text do tohoto sešitu 
nevešel (snad příště), ale výročí si zmínku zaslouží. tím 
spíš, že v místním tisku se o něm neobjevil ani řádek. 

tak jako obálka prvního sešitu (fotografie z  generál
ní stáv ky roku 1989) nezáměrně předjímala dvojici textů 
o  Listopadu  89 v  čísle druhém, tak i  letos dochází k  po
dobné původně nezamýšlené vazbě – hraničník hranic
kých c.k. vojenských ústavů u popelnic rodinného domu 
(mnozí čtenáři jej na první pohled považovali za židovský 
náhrobek) anticipoval téma dvojice článků z tohoto třetího 
svazku. je trochu paradoxní, že tyto nové podněty (ovšem 
na  základě staré literatury!) k  bádání o  tématu místních 
vojenských ústavů přicházejí až po vydání výpravné mono
grafie, k jejíž koupi lákáme reklamou na obálce. ale histo
rické bádání je vlastně nekončícím řetězem objevování, za
pomínání a znovunalézání. Fakta nevymýšlíme, jen znovu 
objevujeme. ovšem interpretace by měla být nová.

ocenění textů je na čtenářích, jako redaktor bych rád 
vy zdvihl text tomáše pospěcha o  poválečné hranické ar
chi  tektuře, který pokračuje v  tématu jeho objevné kni hy 
Hranická architektura 1815–1948 (2000) a vedle toho bych 
neskromě upozornil na  vlastní badatelský vklad, jímž je 
úvodní pojednání o  kláře s. – hranické ženě z  přelomu 
18. a  19. století, která svým zvláštním chováním zaujala 
spisovatele josefa H. a. Gallaše natolik, že její osudy za
chytil v  půvabné povídce s  výmluvným názvem Klára 
Sládečková, obyvatelka hřbitova po  15 let. už samo hledání 
Gallašova rukopisu se změnilo v malé dobrodružství a od
halování historických rozměrů popisované „duchem pošlé 
osoby“ bylo skoro fascinující. snad bude aspoň trochu po
dobný i váš čtenářský dojem.                    jiří j. k. Nebeský
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