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Zdá se, jakoby uplynula celá dě-
jinná epocha, ne toliko střední lidský 
věk. Pro pozůstalé pamětníky je té-
měř nepochopitelné (snadno si reka-
pitulují, co všechno se v těch letech 
1957 – 2007 odehrálo), že časopis 
Severní Morava to půlstoletí přežil 
a ještě dokázal vyrůst.

Padesátá léta 20. století byla jed-
ním z nejošklivějších údobí naší his-
torie. Při vzpomínání na počátky 
jednoho regionálního vlastivědného 
časopisu nelze nemyslet na situaci, 
do níž se narodil a co se od něho če-
kalo. Již před lety bylo s časovým 
odstupem a se zkušenostmi s politic-
kým systémem zřejmé, že je něčím 
mimořádným.

Po roce 1948 byla většina regio-
nálních vlastivědných časopisů zasta-
vena. Předpokládalo se, že by 
věděním a názory ohrožovaly režim. 
Záhy však také bylo jasné, že chy-
bějí jakožto zdroj vzdělání, vztahu 
k rodné hroudě i občanského uvědo-
mování.

V druhé polovině padesátých let, 
pokud bylo možné to sledovat, 
vznikly dva časopisy, které chtěly ve 
svém kraji působit a které si hned, 
solitérní, založily určitou solidní re-
putaci – Kralupské sešity a Severní 
Morava. Ty první (vycházely, tuším, 
dvakrát ročně) nevydržely dlouho 
a zanikly, nejspíš uvědomělým poli-
tickým řízením státních institucí. 
Cenné, vědecky spravované, ale skry-
tější byly Zprávy Krajského muzea 
(později Vlastivědného ústavu) v Olo-
mouci.

V roce 1956 přišel jsem co čerstvý 
absolvent hudební vědy, estetiky a dí-
lem historie na Filozofické fakultě 
Palackého univerzity v Olomouci 
do Zábřeha. Na umístěnku, která dá-
vala zaměstnání, ale také linii od-
borné činnosti. Stal jsem se okresním 
inspektorem kultury na ONV pro po-
měrně velké území od hanáckých 
Loštic až po Štíty a Červenou Vodu 
na severu.

Největším problémem úřadu a na-
ším prvním politickým úkolem, pra-
vila mi při nástupu vedoucí odboru, 
měl být boj proti náboženství. K tomu 
zakrátko v údobí první kolektivizace 
zemědělství přibylo zakládání jed-
notných zemědělských družstev. Měl 
jsem na starosti lidovou uměleckou 
tvořivost, muzea, památkovou péči, 
vzdělávací činnost a další. Ač napro-
sto neznalý a nezkušený v praktické 
problematice státní správy a chodu 
těchto běžných a nezbytných rezortů, 
jakož i odborné a hlavně politické 
stránky věci, shledával jsem bídu 
a omezenost kulturní sféry. Primi-
tivní ideologický pohled limitoval 
vše. Z vnitřku humanitních oborů 
bylo však dobře vidět na podstatu 
hlásaných pravd.

Ač nekantor, zpíval jsem bas v Pě-
veckém sboru severomoravských uči-
telů. Když jsme ve Zvoli či jinde pěli 
Smetanovu Rolnickou či Foerstrovy 
Velké, širé rodné lány, posluchači-ze-
mědělci hromadně plakali. Bez vel-
kých řečí bylo zjevné skutečné 

„nadšení“ venkova pro budování soci-
alistického zemědělství. Při zakládání 
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družstev (do vesnic vyrazily agi tační 
tlupy politických pracovníků) se 
uplatňovala metoda tajemníka okres-
ního národního výboru: rolníkům-ko-
vozemědělcům, tj. těm, kteří vlastnili 
menší polnost a zárověň si přivydělá-
vali zaměstnáním v průmyslu a ne-
chtěli do JZD, musí se sáhnout na 
kůži, tedy z fabriky je propustit.

Na zábřežském okrese existovala 
tři muzea. Okresní v Zábřehu v rene-
sančním domě na horním náměstí, 
které vedl důchodce prof. Stanislav 
Novotný, a další dvě v historických 
budovách v Mohelnici a Lošticích 
v čele se dvěma zapálenými vlasti-
vědci, padesátiletým Františkem He-
kelem a starším Adolfem Langem. 

Všichni plánovali rekonstrukci ob-
jektů a výstavbu expozic, chyběly 
však prostředky i stavební kapacity. 
Dnes si už nedovedeme představit 
postavení tehdejších muzeí. U mno-

hých funkcionářů byla považována 
za staromilské spolkové organizace, 
jež nepomáhají budování pokroko-
vějšího řádu (zákon o muzeích s ur-
čením jejich poslání vyšel teprve 
roku 1959). Staří pánové se manifes-
tačně nepřihlašovali k nové ideologii, 
dobrou prací muzeí však chtěli při-
spět k rozvoji společnosti a jejich 
svěřená zařízení v rámci možností 
horlivě plnila své vzdělávací a zá-
jmové poslání. Ve styku s kulturními 
pracovníky, vesnickými kantory a ve-
řejností jsem sám, záhy plný utlume-
ných ideálů, shledával, jak utiskované 
obecenstvo potřebuje jako rosu vody 
živé pravdivé slovo o minulosti. Tím 
dodatečně neproklamuji postoje, kte-

rých by tehdy nebylo.Věděli jsme, 
aniž jsme to vyhlašovali, že jde o se-
bezáchovu, a neměli jsme tušení, jak 
vývoj k vyhlašovanému socialismu 
dopadne.
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Kresba ing. arch. L. Doubravského z Nové vesnice Šumperska 

z roku 1957 znázorňuje dřevěnou kapli ve Svobodíně (dnes 

součást Sobotína), tehdy již chátrající a brzy na to zbořenou.
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S šéfy muzeí jsem se dohodl, že se 
pokusíme připravit časopis, který by 
pomáhal vlastivědné práci a popula-
rizoval práci muzeí. Přizvali jsme ně-
které zájemce, kteří byli ochotni se 
v redakční radě pracovně angažovat – 
vedoucího zábřežského vlastivědného 
kroužku Ctibora Lolka z kul turně za-
sloužilé starousedlické rodiny a od 
2. čísla mého profesního kolegu, peč-
livého kronikáře a publicistu Josefa 
Hubálka. Do čela okresního muzea 
za odcházejícího prof. Novotného 
jsme přijali mladou etnografku Vandu 
Tůmovou. Celý pokus měl oporu 
v mém postavení okresního funkcio-
náře jakožto redaktora. Se zaměře-
ním sborníčku neměli jsme zpočátku 
potíže, teprve později objevily se při-
pomínky, aby se pozornost časopisu 
obrátila k dělnickému hnutí a k sou-
časnosti.

Na počátku jsme uvažovali, nemý-
lím-li se, že budeme vydávat snad tři 
či čtyři čísla ročně. Na to jsme ve 
skutečnosti neměli sílu ani peníze. 
(Finance šly z okresního rozpočtu na 
muzea.) Muzea neměla žádné stálé 
zaměstnance, spravována byla dobro-
volnými pracovníky – zájemci na část 
úvazku. Rovněž v terénu se nedostá-
valo odborníků – badatelů. Trocha 
interesentů s vysokoškolským vzdě-
láním byla rozptýlena na širším 
území kraje. A přitom bylo na všech 
stranách zapotřebí množství vzděla-
ných mladých lidí pro muzea, archivy, 
úřady, kteří by se věnovali dějinám, 
archeologii, památkám, kultuře, umění 
a ovšem i přírodním vědám. Na Zá-
břežsku byla o specialisty zvláštní 
nouze. Novodobým hospodářským, 
sociálním a politickým dějinám se 
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vzhledem k jejich komplikovanosti 
byl ochoten věnovat málokdo.

I za daného stavu táhli jsme s ra-
dostí, jak to šlo a získávali zkuše-
nosti. U mne na stole soustřeďovaly 
se a odbývaly redakční práce, Franti-
šek Hekele v mohelnickém muzeu 
provozoval administraci. V papírně 
ve Vlčicích u Loštic dokázal mimo 
plán zabezpečit nedostatkový papír 
pro tisk. Všichni jsme psali, jednali, 
získávali čtenáře. (První číslo vyšlo 
nákladem 2000 výtisků.) Akade-
mický malíř Hugo Šilberský vypra-
coval nám návrh na obálku, který 
– ač trochu staromilsky koncipovaný – 
se několikrát s úspěchem použil. Au-
tory příspěvků jsme hledali v okruhu 
svých známých. Zejména dva ve-
doucí muzeí měli v širším úkrají do-
sti odborných styků a dokázali získat 
potřebné množství i sortiment zají-
mavých článků. Přehled autorů a statí 
v obsahu prvních čísel ukazuje, že se 
od počátku dařilo vytvářet dosti ši-
roké autorské zázemí a pokrýt různo-
rodou tematiku. Pisatelé nám rádi 
nabídli své práce, poněvadž publi-
kačních možností bylo málo. Jejich 
autorskou iniciativou se však také ob-
last teritoriálního zájmu ze zábřež-
ského okresu územně rozšiřovala až 
na Litovelsko a Olomoucko a také na 
Šumpersko. Sami jsme ostatně shle-
dávali, že bude žádoucí zajímat se 
právě o severní, sudetskou oblast se-
verní Moravy, o pozdější rozsáhlý 
okres Šumperk, což se brzy uskuteč-
nilo. Za tím účelem, ale též z finanč-
ních důvodů přizvali jsme do redakční 
rady jako zástupce za Šumpersko ta-
mějšího inspektora kultury dr. Jaro-
míra Bulíčka a později vedoucího 

šumperského okresního muzea Viléma 
Fuhrmana. Název časopisu se nyní 
stal plně oprávněným, i když obsah 
se samozřejmě v plném objemu po-
krýt nepodařilo.

Severní Morava zjevně zvýšila zá-
jem o společenskovědní a přírodově-
deckou tematiku i aktivitu v okruhu 
muzeí a vlastivědných kroužků. Za-
čalo se psát o zajímavých látkách, 
výsledcích bádání, činnosti muzeí. 
Učitelstvo získalo pomůcku ke své 
školní vzdělávací a vlastivědné práci. 
S existencí publikačního prostředku 
časem začali počítat ve své vědecké 
práci starší akademici, vysokoškolští 
pedagogové i mladí absolventi olo-
mouckého univerzitního učiliště, 
čímž se zvyšovala úroveň periodika. 

Na konci 50. let chystala se správní 
reforma území. Vědělo se, že okres 
Zábřeh bude zrušen a připojen do 
rozšířeného území okresu šumper-
ského. Z toho vyplývalo, že také mu-
zea budou převedena do okresního 
zařízení v Šumperku. V Zábřehu 
a přilehlých městech to vzbudilo ne-
voli. Počítali jsme, že Severní Mo-
rava, má-li se uchovat, musí se 
přenést do nového centra. Tento před-
poklad posílila okolnost, že jsem ne-
prošel u politických prověrek a musel 
jsem v roce 1959 ze svého místa ode-
jít.

V Zábřehu v letech 1957 – 59 vyšla 
tři čísla, začalo se připravovat čtvrté. 
Vydavatelství se ještě v roce 1959 
přeneslo do Okresního vlastivědného 
muzea v Šumperku a muzea zábřež-
ského okresu se po změně správy za-
členila jako pobočky tamtéž. Formální 
vydavatelská účast zábřežského regi-
onu zanedlouho zanikla.

SEVERNÍ MORAVA sv. 92/2007
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Šumperk byl okres veskrze pohra-
niční, a proto byl po správní reformě 
roku 1960 preferován. Muzeum, ga-
lerie a ochrana památek vytvořily si 
novou, progresivní institucionální zá-
kladnu. Byl z nich zřízen nový, silný 
typ souhrnného kulturního zařízení – 
Vlastivědný ústav a ten významně 
posílen personálně a finančně a ori-
entován aktuálněji. To mu zajišťovalo 
budoucnost a převzatému časopisu 
existenci. Redakci od čtvrtého čísla 
převzal dělný archivář dr. František 
Spurný. Do šumperského muzea pře-
sídlila i zábřežská ředitelka Vanda 
Tůmová. Na Šumpersku byl silnější 
potenciál odborníků a do spojení 
s ním vstoupili mladí historici z Uni-
verzity Palackého, kteří se zaměřovali 

na novodobé dějiny. Muzeum Severní 
Moravě trvale věnovalo plnou péči 
a dokázalo převést revui přes těžké 
doby. S odstupem času je zřejmé, že 
Zábřeh jí šanci uchování a rozvoje 
v žádném směru dát nemohl.

Život a usilování druhé poloviny 
50. let se staly dějinami. Vydávání 
časopisu nebyla cesta růžovým sa-
dem, přes všechny nesnáze však při-
nášelo také kus uspokojení a radosti. 
S odstupem času a nutnou kritičností 
smíme připustit, že přes nezbytné 
kompromisy s dobou vzniklo a vyvi-
nulo se něco, co bylo pro veřejnost 
užitečné a co pomáhalo přežít. I těch 
padesát let je argumentem. 

Jan Kapusta
(hudební vědec, historik)

„Čas vše mění, i časy, on vede k vítězství pravdu …“

napsal ve Slávy dceři Jan Kollár 
a o sto let později dodal Jan Masaryk, 
že pravda vítězí, ale dá to fušku.

Nikdo z nás si dnes sice nemůže 
být jist, že pravda u nás už s koneč-
nou platností zvítězila, spíš snad mů-

Kopie dopisu F. Hekeleho

dr. Kapustovi z 23. 1. 1957.
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žeme říci, že naše společnost k tomu 
dělá první zásadní kroky, alespoň po-
kud se jedná o srovnání s poměry, 
které panovaly začátkem druhé polo-
viny minulého století.

Tenkrát to vůbec nebyla idylická 
doba, z mnoha důvodů, ale naštěstí 
snad vždycky se najde hrstka odváž-
ných, kteří se dovedou vzepřít vněj-
šímu tlaku, nepříznivým okolnostem 
a dokáží prosadit své záměry.

Rozhodnout se vydávat cokoliv 
v období tvrdé cenzury a navíc nedo-
statku papíru, bylo jako pustit se na 
cestu po tenkém ledu. A přece se na-
šlo pár odvážlivců.

Nevěřím na náhodu ani na osud, 
ale přece jen jsem měl onu přísloveč-
nou kapičku štěstí, že jsem mohl „být 
u toho“. Napřed pan František He-
kele, tentokrát při zaměstnání správce 
muzea v Mohelnici, městský matrikář 
Jaroslav Krejčíř a dr. Rudolf Tichý, 
pracovník Archeologického ústavu 
ČSAV v Brně, byli iniciátory vzniku 
zdejšího vlastivědného kroužku, jehož 

členem jsem se stal. Pořádali jsme 
besedy o historii města a okolí a při 
nich vznikla myšlenka vydávat sbor-
ník vlastivědných statí. Neúnavný 
pan Hekele, který už měl zkušenosti 
s vydavatelskou činností, získal ke 
spolupráci, což bylo nanejvýš nutné, 
pracovníky tehdejšího Okresního ná-
rodního výboru v Zábřeze, dr. Jana 
Kapustu a Josefa Hubálka, kteří svou 
odbornou i politickou autoritou zaští-
tili naši iniciativu.

A tak po složitých jednáních vyšlo 
první číslo Severní Moravy. Byly sice 
problémy jak s tiskovým dozorem, 
tak s přidělením nedostatkového ten-
krát papíru, ale první krůček byl uči-
něn. Podařilo se položit základ k dnes 
už politicky nezávislému a ideologií 
nezatíženému, vědecky fundovanému 
vlastivědnému sborníku. Zbývá jen 
přát sobě i jemu dalších bezproblé-
mových padesát let. Nejméně.

Václav Křupka
(zakladatel Klubu přátel výtvarného

 umění v Mohelnici)

Jako rodák z předhůří severní Mo-
ravy jsem se seznámil se sborníkem 
v nejranějších fázích jeho vydávání. 
Od dob zadání mé diplomní práce 
(1952) jsem se totiž nepřestal až do-
dnes zabývat ložiskovou mineralogií 
a geochemií moravskoslezského regi-
onu, zvláště územím Jeseníků a Ry-
chlebských hor. A protože jsem z Brna 
často zajížděl za rodinou do Zábřeha, 

neopomenul jsem se zastavit v knih-
kupectví, kam byl v 60. letech minu-
lého století sborník „Severní Morava“ 
kolportován – a kde se tehdy dal za-
koupit. Vzpomínám si například, že 
mé první seznámení s údaji o hornic-
kém podnikání na Staroměstsku jsem 
získal právě z uvedeného periodika. Je 
zajímavé, že se dodnes neví, kde staří 
prospektoři našli primární zdroj zlata, 

Sborník Severní Morava v mých vzpomínkách 

i v současnosti
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Moje začátky na Staroměstsku

se Severní Moravou

Když nás na Pedagogické fakultě 
v Praze v roce 1950 přesvědčili, aby-
chom  si podali žádost do pracovního 
poměru, že nám umožní školu dokon-
čit formou externího studia, a jako dů-
vod uvedli naléhavou potřebu učitelů 
v pohraničí, bral jsem své ustanovení 

prvním českým učitelem na Národní 
škole v Hynčicích pod Sušinou jako 

krátkodobou záležitost. Rok – dva 
a po vojně se vrátím domů do 

Čech na vysokomýtský okres. 
Při vítání na školském od-

boru ONV v Šumperku po 
vojně koncem října 1954 

však bylo vyřčeno ne-
kompromisně: „…na-

stoupíš do Chrastic, tam to přece znáš, 
už se tam týden neučí, doufám, že máš 
kufr s sebou…“. A tak jsem se stal 

„ředitelem jednotřídní Národní školy“ 
v této obci na Staroměstsku.

Kantořina v té době a tady zvlášť 
nemohla být pojímána jinak, než kom-
plexně jako služba nově vznikajícím 
obcím. S řadou  funkcí v lidosprávě, 
kultuře, tělovýchově, pro požárníky či 
jiné společensky nezbytné organizace. 
I proto jsem se tedy tady nemohl ne-
potkat s prvními čísly dnes jubilující 
Severní Moravy, která byla v jednom 
výtisku posílána i do této obce. Možná, 
že právě její články přispěly k tomu, 
že jsem tu nakonec zůstal. Při čtení 

i když zbytky po rýžování jsou známé 
z širokého okolí.

Jak šel čas, ztratil jsem kontakt s rod-
ným zázemím a také se sborníkem. 
Obnovil jsem ho až tím, že jsem se stal 
pravidelným odběratelem prostřednic-
tvím poštovních zásilek. Nalézám 
v jeho obsahu poznatky, které mi při-
bližují rodný kraj, jeho minulost i pří-
tomnost a vzbuzují odezvy časů, kdy 

jsem jako mladík navštěvoval místa, 
o nichž různí autoři píší a uvádějí 
zapomenuté poznatky do povědomí 
všech, kteří o to jeví zájem.

Přeji redakci další úspěchy v pokra-
čování záslužné práce s vydáváním 
sborníku „Severní Morava“.

Bohuslav Fojt, 
(prof. PřF Masarykovy univerzity 

v Brně)

Staré Město

v roce 1998.
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Severní Morava v Bibliotece Naukowej 

země Kladské v Kladsku

Vědecká knihovna (Biblioteka Nau-
kowa) je od roku 1988 samostatným 
oddělením Muzea země Kladské a vlastní 
mnohatisícovou sbírku literatury o Klad-
ské kotlině. Je otevřená všem, kteří si 
chtějí prohloubit svoje znalosti o klad-
ském regionu – jeho historii, památ-
kách, folklóru, geografii a geologii, 
otázkách společenských, politických 
i hospodářských. Regionální literaturu, 

bez ohledu na její jazyk, dobu vydání 
a vydavatele, získáváme nejrůznějšími 
způsoby. Nákupy v knihkupectvích, 
antikvariátech a na aukcích a také od 
soukromníků tvoří jen část přírůstků. 
Mnoho publikací dostává muzeum da-
rem od četných vydavatelů. Zvlášť 
cenné jsou pro nás české a německé 
materiály s tematikou Kladské kotliny 
a oblastí s ní hraničících, které nemů-

textů Severní Moravy jsem si stále 
více uvědomoval, že tento kraj, pro mě 
neznámý a cizí, má svou historii. Uvě-
domoval jsem si, že patřím ke gene-
raci, která v ní zákonitě pokračuje, i to, 
že by mně nemělo být lhostejné, jaká 
ta novodobá historie bude. A tak i zá-
sluhou těchto textů jsem postupně zís-
kával nový vztah k horám i lidským 
sídlům tohoto regionu, a ten se pro mě 
sice pozvolna, ale přeci jen neměnně 
stával novým domovem. Dokonce 
bych snad mohl říci, že tak, jak rostla 
hromádka sborníků Severní Moravy 
v naší chrastické knihovně a později 
v kabinetu dějepisu na staroměstské 
ZDŠ, rostla i moje sounáležitost s tímto 
drsným horským krajem. Alespoň se 
mi to dnes tak jeví. V posledních le-
tech ale nevím, zda to, že jsem na Sta-
roměstsku zůstal celý život, je ze strany 
sborníku Severní Moravy jeho zásluha 
či jeho vina. Ale to už asi není věc Se-
verní Moravy a autorů jejích textů. To 
je věc naše, co jsme tu novou historii 
tady vytvářeli.

Po odchodu do důchodu se změnila 
i úloha Severní Moravy v mém životě. 
Využil jsem nabídky vedení města 
a začal přispívat pravidelnými Pohledy 
do minulosti do zdejšího měsíčníku 
Zlatý roh (Staré Město se původně 
jmenovalo Goldek). A to mi konečně 
poskytlo možnost využít alespoň  část 
z toho, co jsem se v Severní Moravě 
dozvěděl pro potřeby osvěty občanů 
Staroměstska. Mnozí z nich se teď ko-
nečně, byť někdy se značným zpoždě-
ním, mohli dozvědět o tom, co psali 
o historii tohoto kraje dr. L. Hosák, 
dr. F. Spurný, dr. Z. Filip, J. Filip, 
J. Skácel a řada jiných. Po předcho-
zích zkušenostech s využíváním časo-
pisu Severní Morava v knihovnách 
školy i obce to byla asi jediná a určitě 
nejschůdnější cesta, jak dostat bohat-
ství v textech Severní Moravy nashro-
mážděné mezi širokou veřejnost, které 
vlastně patří.

Václav Černý
(učitel a kronikář ze Starého Města)
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Severní Morava aneb chvála regionální historie

Když jsem jako naprostý elév na-
stupovala v roce 1982 do Okresního 
archivu v Šumperku, věděla jsem o ar-
chivní práci i o regionální historii pra-
málo. Archivnictví jsem nestudovala 
a vysoké školy té doby se snažily pro-
dukovat místo historiků především 

„marxisticky kované odborníky“. Já 
jsem ale vlastně měla – co se týká re-
gionální historie štěstí - studovala jsem 
obor historie na Filozofické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci, kde 
tehdy pracoval  Kabinet regionálních 

dějin pod vedením zkušených regio-
nálních historiků: doc. Josefa Bartoše, 
doc. Miloše Trapla a doc. Jindřicha 
Schulze. Jako pomocná vědecká síla 
jsem se právě díky kabinetu nasměro-
vala k této mnohdy opomíjené součásti 
tzv. velké historie. Můj nástup do 
Okresního archivu v Šumperku moji 
orientaci jen potvrdil. Stal se ze mě 
oráč na  netušeně bohatém poli rod-
ném. V první řadě jsem se musela se-
známit s regionální literaturou, která 
byla postavena především na drobněj-

žeme nabýt na našem knižním trhu. 
Zvlášť plodně se rozvíjí  spolupráce 
s osvětovými a kulturními institucemi 
v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, 
Hradci Králové a v Šumperku. Právě 

díky šumperskému muzeu se dostala 
do našich sbírek velká kolekce sbor-
níku Severní Morava. Ten není pocho-
pitelně využíván čtenáři příliš často, 
překážkou je hlavně neznalost češtiny. 
Nicméně jsou takoví, které neodradila 
práce spojená s překladem a nalezli tu 
informace o moravskoslezských Sude-
tech a jejich zajímavostech. Nejvíce 
zájemců bylo o geologii Rychlebských 
hor, stavby železnic v oblasti Sudet 
a dějiny lázeňství a vodoléčby, zvláště 
pak  o  osobnost V. Priessnitze.

Jistou dobu se v Kladsku pořádají 
kurzy češtiny, kterých se účastní stále 
více obyvatel. Takže máme naději, že 
polští čtenáři naší knihovny budou 
časem více využívat českou literaturu, 
včetně tak zajímavého periodika jakým 
je Severní Morava.

Irena Klimaszewska
(vedoucí knihovny Muzea Ziemi 

Klodzkiej w Klodzku)
přeložil Z. Gába

Ex libris vědecké 

knihovny Muzea země 

Kladské.
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ších studiích a článcích k jednotlivým 
tématům, historických publikací k re-
gionální tematice tehdy mnoho nebylo. 
Jedním ze základních pilířů se mi proto 
stala pochopitelně Severní Morava, 
v r. 1982 již zavedený a uznávaný vlas-
tivědný sborník, v jehož svazcích na 
mě čekalo pravé bohatství výsledků 
bádání několika generací regionálních 
vědců nejrůznějších oborů. Jistě, i tento 
sborník byl tehdy poplatný době a ko-
munismem poznamenané historiogra-
fii, ale i tak byl vpravdě studnicí, z níž 
jsem pila první doušky vědění o svém 
rodném kraji, poznávala jeho krásu 
a jeho přebohatou historii. Jména jako 
František Spurný, Rudolf Zuber, Zde-
něk Gába, Zdeněk Filip, Milena Fili-
pová, Zdeněk Brachtl či Miloslava 
Hošková se mi začala spojovat s kon-
krétními tvářemi a s jejich prací v da-
ném oboru; k nim během let přibývala 
jména nová a nová.

Pro šumperský archiv to nebyla 
zrovna dobrá léta. Místo práce archi-
váře a bádání jsme bojovali s dřevo-

morkou v Javorníku, s padající budo-
vou v Šumperku – stali se z nás na 
mnoho let stěhováci a uklízečky. Vi-
děno zpětně, možná to bylo dobře, 
alespoň jsem nepsala věci, které bych 
dnes nechtěla po sobě číst. Rok 1989 
pak vytvořil i pro regionální bádání 
daleko příhodnější podmínky, objevila 
se nová generace regionálních vlasti-
vědců, zpracovávala se dříve tabuizo-
vaná témata, přibývalo literatury. Se-
verní Morava „rozkvetla“ podobně jako 
všechna obdobná periodika.

K soustavnější práci regionálního 
historika jsem se dostala až v Jeseníku, 
kam jsem v r. 1996 přešla s úkolem 
znovu vybudovat tamní okresní archiv. 
A znovu mi na nepříliš značené cestě 
k poznání Jesenicka pomáhala mimo 
jiné právě Severní Morava, která byla 
mnohdy jediným česky psaným zdro-
jem informací k hledanému tématu. 

A přesto jsme se jí, my nevděčníci 
z Jesenicka, časem zpronevěřili. Už 
od r. 1998 jsme se Zdeňkem Bracht-
lem, nezapomenutelným vzorem regi-

Zdeněk Brachtl

(1953 – 1999).

Rudolf Zuber (1912 – 1995).
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Severní Morava měla i dětské čtenáře

50. výročí sborníku Severní Morava 
mi opět připomnělo, jak rychle ubíhá 
čas. Seznámila jsem se s ním totiž ně-
kdy kolem roku 1965, ještě jako žačka 
sedmé třídy, v historickém kroužku, 
který se scházel v šumperském okres-

ním archivu. Dnes již nevím, jestli to 
byla skutečná potřeba, nebo jen vý-
chovný záměr, ale jedním z našich 
trvalých úkolů byla katalogizace 
článků vycházejících právě v Severní 
Moravě. Vzpomínám, jak jsme přímo 
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onálního historika, stále vraceli k ne-
odbytné myšlence vydávat vlastivědný 
sborník našeho regionu. Ne, že by nám 
platforma Severní Moravy nevyhovo-
vala, spíše jsme chtěli vyjít vstříc ro-
stoucí poptávce po regionální historii 
přímo na Jesenicku. Navíc jesenický 
region prošel poněkud jiným historic-
kým vývojem spjatým s dějinami velké 
části Slezska, ležící v dnešním Pol-
sku.

Zdeněk Brachtl (1953 – 1999) se 
již, bohužel, realizace společného pro-
jektu nedočkal. První svazek vlasti-
vědného sborníku Jesenicko vyšel až 
v r. 2000, letos tedy spatří světlo světa 
již svazek osmý. Nedá se říci, že by-
chom chtěli Severní Moravu kopírovat, 
ale každému, komu se oba sborníky 
dostanou do ruky, musí být jasné, že 
základní schéma je stejné. Jak by ne, 
šlo o schéma léty prověřené, které nám 
plně vyhovovalo. Výkonným redakto-
rem Jesenicka je navíc Mgr. Květoslav 
Growka, do r. 2006 byl také členem 
redakční  rady Severní Moravy – tedy 
další styčný bod obou periodik. Od-
lišnosti zde samozřejmě najdeme, jsou 
dány poněkud jiným podhoubím regi-
onální historiografie na Jesenicku i sty-
lem práce celé redakční rady. Jesenicko 
se od samého počátku otevřelo pří-

spěvkům ze zahraničí, přetiskuje je 
v původním jazyce s českým resumé, 
stálicí každého svazku je studie věno-
vaná „rodinnému stříbru“, osobnosti 
Vincenze Priessnitze nebo jeho odkazu. 
Dalším specifikem, daným tentokráte 
polohou Jesenicka, je intenzivní spo-
lupráce s polskými badateli, což se 
odráží i ve sledování polské historické 
produkce z oblasti historie Slezska. 
Přes všechny odlišnosti zůstává ale 
naše Jesenicko se Severní Moravou 
spjato mnohaletou spoluprací vlasti-
vědců z obou stran Jeseníků.

Chci tedy na závěr popřát Severní 
Moravě, její redakční radě a všem při-
spěvatelům, aby jim co nejširší čtenář-
ská obec zůstala věrná přinejmenším 
dalších padesát let, aby prostředni-
ctvím starších i nových badatelů při-
nášela další a další objevné sondy do 
hlubin regionálního bádání všech věd-
ních oborů. A sami můžeme jen dou-
fat a pilně pracovat na tom, aby naše 
Jesenicko vydrželo v přízni zájemců 
o regionální bádání tak dlouho, jak se 
to podařilo Severní Moravě.

Bohumila Tinzová
(ředitelka Státního okresního 

archivu v Jeseníku)
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netrpělivě čekali na každé nové číslo, 
aby ho potom mohli vyvolení z nás 
pečlivě stránku po stránce prostudovat 
a s obsahy článků seznámit ostatní. 
Nejzajímavější články se stávaly ná-
mětem k besedám při dalších společ-
ných setkáních. Proti ostatním čtená-
řům jsme měli tu výhodu, že historický 
kroužek vedl PhDr. František Spurný, 
ředitel archivu a zároveň redaktor Se-
verní Moravy, a tak pokud nás něco 
zaujalo a chtěli jsme o tom vědět víc, 
měli jsme se na koho obrátit.

Protože redakce Severní Moravy 
byla tehdy ještě v archivu, přicházeli 
často za dr. Spurným autoři článků, 
takže jsem je poznávala i osobně a byl 
to zážitek, poslouchat je, s jakým zá-
palem obhajovali své články, jakou 
radost měli nad každou novou pozna-
nou skutečností a jak se těšili, až ji 
sdělí široké veřejnosti. Jak se kolikrát 
mezi sebou i přeli, zda to bylo tak nebo 
jinak a na čí straně je pravda. Když 
občas listuji staršími čísly sborníku, 
vybavuje se mi tak v paměti řada se-
tkání nebo i jen okamžiků. Je pravda, 
že rysy tváří i mnohá jména osob 
postupně z paměti vymizely, ale zá-
žitky a obdiv k tehdejším zapáleným 
vlastivědným pracovníkům zůstávají. 
Zcela určitě ovlivňovaly nejen mě, ale 
i ostatní. Když ne jinak, tak v nás ale-
spoň zakořenila láska ke zdejšímu kraji 
a touha dozvědět se o něm co nejvíce.

Je pravdou, že jako děti jsme věno-
vali zvláštní pozornost především míst-
ním pověstem a zajímavostem, zatímco 
dnes ve sborníku vyhledávám spíše 
historicky fundované články s poznám-
kovým aparátem. Severní Morava se 
pro mě od té doby stala nenahraditel-
ným pomocníkem nejen v práci histo-
rika, ale i v rozšiřování obzorů pozná-
vání rodného kraje. A jsem ráda, že 
i dnes žijí vlastivědní pracovníci zapá-
lení pro věc, kteří převzali štafetu těch, 
kteří před padesáti lety sborník Severní 
Morava zakládali. 

V úvodu prvního čísla stojí: „Sborník 
je určen nejširšímu okruhu čtenářů; 
především samým vlastivědným pra-
covníkům v muzeích a kroužcích, 
zájemcům v osvětových besedách …
a samozřejmě také potřebám školy, 

…Sborník nepochybně bude moci po-
sloužit i historikovi, který bude psát 
dějiny toho či onoho oboru, území.“ 
Myslím si, a jsem ráda, že se sborník 
Severní Morava tomuto poslání ne-
zpronevěřil ani po padesáti letech.

Je mnoho časopisů a tiskovin, které 
člověk po přečtení dříve nebo později 
vyhodí. Knihovnička z čísel Severní 
Moravy však přetrvává léta a v žádném 
případě nebývá zapadaná prachem.

Hana Jarmarová
(ředitelka Státního okresního 

archivu v Šumperku)
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Na první kontakt s vlastivědným ča-
sopisem si velmi dobře vzpomínám. 
Bylo to u mého kmotra, který se zají-
mal o vlastivědné dění v Zábřehu 
a okolí, a tak se stal také, jako blízký 
spolupracovník pana Ctibora Lolka, 
jedním z prvních odběratelů. Tehdy mi 
bylo asi 13 let a články v tom prvním 
čísle mě tak zaujaly, že jsem později 
sama začala skládat řadu všech čísel 
Severní Moravy. Z těch prvních mě 
nejvíce zajímaly články o rodu Tunklů, 
o rodu Kobylků, loštických pohárech 
a dalších zajímavostech.

Jako studentka ekonomické školy 
v Šumperku jsem zase byla nadšená, 
že mým třídním se stal dr. Miroslav 
Zapletal, kterého jsem z článků ze 
Severní Moravy znala.  Později, když 
jsem se stala pracovnicí muzea v Zá-

břehu a v Šumperku, mně časopis ne-
ocenitelným způsobem sloužil při mé 
práci.

Dodnes, když mám možnost si 
Severní Moravu přečíst, dozvídám se 
z ní spoustu zajímavostí a potřebných 
informací. Samozřejmě, že se časopis 
v průběhu času měnil, ale každá změna 
znamenala novou etapu existence 
Severní Moravy, a  tím i změnu obsahu, 
který se začal věnovat nejen samotné 
historii, ale vděčný čtenář v ní nachází 
i spousty zajímavostí z doby nedávné 
i současné. Proto ji mám stále ráda 
a přeji jí nadále dobrý obsah a spoustu 
vděčných čtenářů.

Miloslava Hošková
(ředitelka Vlastivědného muzea 

v Olomouci)

Ohlédnutí za Severní Moravou

Monografické publikace

edice nazvané Knihovnička

Severní Moravy vycházely 

v letech 1964 – 2000.


