JIŘÍ LAPÁČEK
se narodil 20. února 1960 v Pacově. Po absolvování Gymnázia v Pelhřimově vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. V letech 1984–1991 pracoval v Okresním
vlastivědnému muzeu J. A. Komenského v Přerově na oddělení dějin školství, odkud přešel do Státního okresního archivu v Přerově,
od roku 1993 zde působí ve funkci ředitele.
Zabývá se regionálními dějinami, vedle studií ke starším dějinám
Přerova je spoluautorem dějin několika obcí na Přerovsku a Hranicku.
Redakčně upravil knihu Kronikáři města Hranic, je autorem úvodní
části o kronikách.

KRONIKÁŘI MĚSTA HRANIC

BOHUMÍR INDRA
se narodil 17. října 1912 v Hněvotíně u Olomouce. Absolvoval hranické gymnázium a po studiích na filozofické fakultě brněnské univerzity působil jako učitel na školách v Rajhradě u Brna a Lipníku
nad Bečvou. V Hranicích působil jako tajemník školského úřadu
a městský archivář. V roce 1950 získal doktorát z čs. a obecných dějin. V roce 1949 začal pracovat v Zemském archivu v Opavě, v letech
1955–1978 ve funkci ředitele.
Vedle odborné archivní práce se věnoval publikační činnosti, zahrnující velmi početné historicko-vlastivědné práce z kulturních, náboženských i hospodářských dějin severní Moravy a Slezska.
Na předním místě v bibliografii jeho prací stojí, jistě jako vyjádření
jeho velmi vřelého vztahu k městu, studie věnované dějinám Hranic
a Hranicka. Především je třeba citovat 1. díl dějin Hranic (spolu
s L. Hosákem a M. Jaškovou), velmi precizně zpracovaný je místopis Hranic na stránkách Zpravodaje města Hranic a lázní Teplice
nad Bečvou. Poslední své práce s hranickou tématikou uveřejňoval
Indra ve Sborníku Státního okresního archivu v Přerově.
Zemřel v Opavě 31. března 2003.
V textu knihy byly použity již dříve uveřejněné práce B. Indry na téma hranických kronikářů.
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VÁCLAV BEDNÁŘ
se narodil 30. června 1938 v Třebíči, v 15 letech vstoupil na vojenské
gymnázium, po maturitě absolvoval vojenské učiliště protiletadlové
obrany a stal se důstojníkem československé armády. Po okupaci
republiky armádami Varšavské smlouvy byl v roce 1969 propuštěn z armády a 21 let pracoval jako dělník ve Východoslovenských
železárnách. V roce 1990 byl plně rehabilitován, byla mu přiznána
hodnost plukovníka v záloze.
Celoživotně se zajímá o historii, v době pobytu v Košicích vedl historickou rubriku slovenského šachového měsíčníku. V roce 1993
se přestěhoval do Hranic a začal se zabývat regionální historií,
především historií vojenských výchovných a vzdělávacích ústavů
v Hranicích.
V knize je autorem textu o A. V. Musiolovi.
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