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Královéhradecko          

Aleš Fetters          

     Početnou skupinu regionálních sborníků v našem kraji rozšířil na počátku roku další.
Vydavatelé – Státní oblastní archiv v Zámrsku, Státní okresní archiv v Hradci Králové a Muzeum
východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci
Králové a Galerií moderního umění v Hradci Králové – zvolili pro něj prostý titul
Královéhradecko , do podtitulu dali „historický sborník pro poučenou veřejnost“ a označili
1.2004. Vedoucím redaktorem sborníku je historik Jaroslav Šůla. Tento první svazek je věnován
archiváři Petru Zimmermannovi k šedesátým narozeninám. O něm je i úvodní příspěvek s
bibliografií jeho díla (M. Landsmann a J. Šůla).
Jakou oblast chce sborník zachycovat, to se zatím nedovídáme; ředitel muzea Zdeněk
Zahradník v úvodu píše, že „pojem Královéhradecko je velmi neurčitý a není nikde přesně
vymezen“. Většina ze dvou desítek příspěvků v prvním svazku se týká vlastního Hradce Králové
nebo okresu Hradec Králové. Příspěvek Věry Němečkové Kladská cesta jako prvek širšího
společenskovědního nazírání filosofie přírody hranice okresu ovšem překračuje a jen jeden se
jim vymyká (Ladislav Hladký: Police nad Metují – středověké a novověké město či městečko? ). 
Rodilé Hradečany možná zaujme seznam osobností, které pracovaly v hradeckých
zastupitelských sborech od roku 1850 do roku 1942 (M. Landsmann a R. Pokorný). Sborník
přináší i soupis obcí královéhradeckého okresu v letech 1850 – 2002 s jejich slučováním i
osamostatňováním (P. Mrkvička). O činnosti odbojové skupiny Obrana národa v našem regionu
počátkem války píše R. Hlušičková s J. Brunclíkem. Nad rezolucemi, posílanými v roce 1968
Národnímu shromáždění a J. Smrkovskému, se zamýšlí O. Felcman. S historií a vzhledem
hradecké Slezské brány seznamuje J. Slavík, s obchodní a živnostenskou komorou a její
budovou P. Grulich. O osudech Škodova pomníku Aloise Jiráska píše J. Krátký, „filmový Hradec“
do nástupu zvukového filmu mapuje článek J. Koška. Dočteme se řádku i dost krutých
zajímavostí o hradeckých pytlácích v 16. století (J. Francek). Náboženskou emigrací z
Chlumecka do Pruska v roce 1742 se zabývá A. Valenta. Další autory zaujaly významné
osobnosti: kanovník J. A. Šrůtek L. Bašteckou, Ludvík Domečka a jeho korespondence s
náchodským profesorem Profeldem J. Čápa, továrník F. V. Červený J. Pavlíka, podnikatel
Rudolf Steinský-Sehnoutka dvojici J. Novotný a J. Šouša, dr. Josef Pešek J. Šůlu, třebechovický
Ladislav Dědourek Z. Zemanovou. 
Sborník přináší i bibliografii regionální literatury za rok 2003. Obrazová dokumentace k některým
příspěvkům je v příloze na konci publikace. Věřme, že sborník najde dostatek (spíše
poučeníchtivých, po jeho prostudování pak už poučených) zájemců. 
Sborník si můžete zakoupit v Muzeu východních Čech nebo zapůjčit ve Studijní a vědecké
knihovně v Hradci Králové.
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