elkou

„Od manželů Koláčkových, čís. 43, odkoupil za 600 Kč část pole
a na něm hostinec postavil. Dostal hned koncesi a téměř všichni
občané chodili do tohoto hostince, jednak proto, že zde byla větší
čistota než u Vaňků v panském hostinci č. 42, jednak hostinec byl
na výhodném krytém místě: muž šel na pole a už se stavil na skleničku, nebo přišel a odešel nepozorovaně humny. Sám hostinský
Vaněk rád si tam zašel na čtvrťáček, když na zahradě honil cizí
slepice a žena jeho ho neviděla. R. 1880 kácel se tam poprvé máj.
Několik rolníků zde promarnilo své statky. Poněvadž silnice zde
ještě nebylo, častokráte na jaře, když sníh tál, hosté chodili vodou
po kolena z hostince.“
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Kniha Kroniky obce Velké přináší úplné znění prvních tří svazků
obecní kroniky obce Velká u Hranic z první poloviny 20. století.
Na přiloženém disku je pak zpřístupněn také čtvrtý svazek obecní
kroniky z let 1956–1976 a všechny školní kroniky (1860–1981).
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VÁCLAV BEDNÁŘ
MILAN GOLDA
HANA SVOBODOVÁ

V roce 1898 byl na Školním náměstí odhalen pomník císaře Františka
Josefa I., odstraněn byl po vyhlášení Československé republiky v roce 1918.
Plány na zaplnění prázdného místa sochou prezidenta Tomáše G. Masaryka vzaly za své rokem 1938, hotový pomník nepřežil druhou světovou válku. V roce 1948 se však Masarykova socha na místo dostala, původně stála
v československém Užgorodě. Ten se ale v roce 1945 stal součástí Sovětského svazu a politicky nežádoucí socha byla darována Hranicím. Netrvalo
dlouho a začala vadit i tam. V roce 1963 byla odstraněna, ale za Pražského
jara roku 1968 byla znovu instalována. A pak definitivně zmizela v roce
1974.
Dějinné zvraty 20. století neprobíhaly jen na celostátní úrovni, v růz
ných podobách se odehrály v každé české obci. V roce, kdy si připomínáme výročí hned čtyř těchto událostí (1918, 1938, 1948 a 1968), jsme chtěli
zaznamenat, jak je prožívali tehdejší obyvatelé Hranic. Snad se podařilo
zachytit mnoho z událostí oněch „osmiček“, co osloví pamětníky i ty, kteří
se narodili později.
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