BALLON Bohumil
(* 14.11.1907 Veleboř
 20. 4. 1944 Šumperk)
Učitel na postřelmovské základní škole, kde působil od r. 1930. Jako náčelník
postřelmovské sokolské jednoty se významně podílel na rozvoji Sokola v obci a
propagaci turistiky. Po okupaci pohraničí byl pro svou vlasteneckou výchovu žáků
přeložen do Výprachtic. Stal se členem vedení ilegálního Národního sdružení čs.
Vlastenců. V dubnu 1944 byl zatčen a při výslechu umučen v gestapáckém vězení
v bývalé šumperské robotárně. Jeho osobnost připomíná pamětní deska ve školní
budově a jméno jedné z postřelmovských ulic.

BEDNÁŘOVÁ Ludmila
(* 05.09.1950 Postřelmov  18.02.2007 Šumperk)
Po ukončení Střední pedagogické školy v Přerově nastoupila od září 1970 jako učitelka
mateřské školy závodu MEZ n.p. Postřelmov. Od roku 1971 vedla pěvecký sbor
mateřské školy Srdíčko, který se každoročně úspěšně účastnil okresních přehlídek
pěveckých sborů mateřských škol Zlatá lyra. Byla aktivní členkou Sboru pro občanské
záležitosti v Postřelmově (od roku 1970) a později i jeho předsedkyní. Mnoho akcí
obohatila svým přednesem básní. K poezii měla velkou lásku. Absolvovala řadu
vzdělávacích seminářů a dvouleté funkční studium ředitelek MŠ. Od dubna 1981 byla
jmenována do funkce ředitelky Mateřské školy v Postřelmově.

BLAHÁČEK Eduard
(* 20.10.1919 Postřelmov  29.8.1943 Beaulieu, Velká Británie)
Obchodní příručí, v Postřelmově žil v domku č.p. 118 na Vyhnálově. Později se rodina
odstěhovala do obce Tři Dvory u Litovle. Byl účastníkem čs. zahraničního odboje. Přes
Polsko se dostal do Francie, kde se v roce 1940 s 1. čs. pěším plukem zúčastnil bojů
v severní Francii. Po evakuaci do Velké Británie se, jako palubní střelec 311.
bombardovací perutě RAF, účastnil operačních letů nad Biskajským zálivem. Zahynul
při havárii letounu na letišti Beaulieu jižně od Soudhamptonu.

BRACHTL Julius
(* 15. 11. 1849 Postřelmov  24.1.1933 Postřelmov)
Řídící učitel v Postřelmově, významný představitel Učitelského spolku šumperskozábřežského, propagátor nových vyučovacích metod. V Postřelmově založil čtenářský
spolek Václav a dlouhodobě působil jako sbormistr pěveckého sboru Lumír, pro který
také skládal. Byl dopisovatelem několika učitelských časopisů a autorem divadelních her
pro mládež, souborně vydaných v „Divadelním ochotníčku pro mládež“.

BRACHTL Rudolf
(* 18.2.1892 Postřelmově  31.3.1981 Praha)
Akademický malíř, syn učitele Julia Brachtla. Za 1. světové války vstoupil do legií, byl
příslušníkem 6. Hanáckého střeleckého pluku v Rusku. Po přesunu do Francie se
účastnil bojů u Verdunu a ke konci války byl převelen k legiím do Itálie. Po návratu do
vlasti se stal důstojníkem z povolání, v hodnosti podplukovníka odešel z armády v roce
1938. V malířské tvorbě se často vracel k zážitkům z legií. Byl úspěšný portrétista
(portréty T. G. Masaryka, Josefa Skupy a dalších), vytvořil několik reprezentativních
pláten, mimo jiné i pro Pražský hrad.

DOLEŽEL Oskar
(* 14. 4. 1898 Sudkov
 3. 2. 1960 Postřelmov)
Učitel, ředitel školy, starosta obce a tajemník školního inspektorátu. Jako učitel začínal
v Polici a ve Zvoli. Od roku 1920 učil v Postřelmově, od září 1921 na zdejší měšťanské
škole. V obci vedl obecní knihovnu a byl předsedou potravního spolku. Sedm let před
obsazením pohraničí Německem vykonával funkci starosty Postřelmova. Poté byl nucen
učit na školách ve Studénce, Krumpachu, Brníčku a Kolšově. V květnu 1945 se vrátil do
Postřelmova, ale již od listopadu 1945 působil jako tajemník školního inspektorátu
v Šumperku. V roce 1950 se stal ředitelem školy v Postřelmově (od roku 1953 osmiletá
střední škola), kde působil do roku 1958.

FORCHE Oldřich
(* 2.8.1911 Postřelmov
 27.2.1942 Mauthausen, Německo)
Od roku 1936 žil v Belgii. Za 2. světové války vstoupil do francouzské cizinecké legie,
později absolvoval výcvik výsadkářů a byl vysazen v protektorátu, kde byl dopaden
gestapem a později popraven.

FORCHE Václav
(* 20.12.1908 Postřelmov  26.9.1991 Zábřeh)
Ve třicátých letech žil v Belgii. Po obsazení Belgie se zapojil do protinacistického odboje.
Po invazi v Normandii a postupu vojsk do Belgie vstoupil do československých jednotek
a společně s nimi se vrátil do vlasti.

HAJTMAR Zdenek
(* 13.11.1931 Postřelmov  03.02.2012 Šumperk)
Celý jeho život byl spjat s rodnou obcí. Od roku 1948 pracoval v n.p. MEZ Postřelmov
(nyní SUB a.s., závod MEP Postřelmov) jako kvalifikovaný soustružník na strojovně, kde
byl později jmenován mistrem dílny a následně vrchním mistrem v učňovském středisku
MEZ Postřelmov. Při zaměstnání vystudoval strojní průmyslovou školu a Institut
ministerstva průmyslu v Praze. Ve volbách v roce 1976 byl zvolen poslancem a poslanci
zvolen předsedou MNV Postřelmov. Za jeho působení ve třech volebních obdobích byla
realizována celá řada akcí např. výstavba zdravotního střediska, obchodního střediska
Jednota, smuteční obřadní síně, nové mateřské školy, přístavba školy, bytová výstavba
sídliště U mýta a Závořická a mnoho dalších. Funkci předsedy MNV vykonával až do
voleb v roce 1990.

Ing. JÍLEK Adolf
(* 19. 3. 1949 Šumperk)
Senátor a bývalý přednosta Okresního úřadu v Šumperku. Mládí prožil v Postřelmově,
pracoval v Olšanských papírnách jako samostatný projektant, později v Prametu
Šumperk jako konstruktér nástrojů. Po roce 1990 vykonával funkci místostarosty a poté
starosty v Dolních Studénkách, od roku 1993 stál v čele Okresního úřadu v Šumperku.
Od roku 2000 je členem Senátu Parlamentu České republiky a předsedou klubu
senátorů KDU- ČSL.

RNDr. JÍLEK Milan, CSc.
(* 29.10.1955 Šumperk
 7.01.2010 Šumperk)
Byl úspěšný chemik. Absolvoval Střední průmyslovou školu chemickou v Ostravě. Na
přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně (nyní Universita J.E. Purkyně)

vystudoval obor biochemie se specializací na enzymologii. Kandidátskou disertační práci
zpracoval v Ústavu experimentální botaniky ČSAV. Později přešel na Universitu
Palackého v Olomouci. Publikoval řadu odborných prací.
Po roce 1991 se začal věnovat vývoji přístrojů a metod pro analytickou praxi, což
později vedlo k založení jeho vlastní firmy. Mimo jiné vyvinul a inkorporoval do praxe
enzymové membrány pro stanovení glukózy, L-laktátu a kyseliny močové
v biochemických laboratořích nemocnic. Aktivně pracoval jako člen zastupitelstva a
rady obce, vykonával funkci předsedy komise sociální, zdravotní, péče o děti a bytové
v letech 2002 – 2009.

JURSA Jan
(* 27.8.1853 Postřelmov
 21.8.1938 Praha)
Středoškolský profesor českého jazyka v Praze, později učil na pražském učitelském
ústavu, autor řady úspěšných slabikářů, čítanek a školních učebnic pro školy obecné,
měšťanské a učitelské ústavy, které vycházely v mnoha vydáních. Některé, s ilustracemi
Mikoláše Alše a Adolfa Kašpara, se používaly až do závěru třicátých let 20. století.
Byl autorem řady odborných článků o metodice vyučování a přípravě učebnic. Byl
členem komise připravující první Pravidla českého pravopisu. Náležel do pražského
Kroužku přátel prof. Jana Voborníka, vedle krajanů A. Kašpara a J. Březiny.
Výsledkem jeho filologického bádání je studie Podřečí hornohanácké.

KOPP Karel
(* 27. 12. 1886 Police
 28. 11. 1967 Šumperk)
Učitel, ředitel školy a starosta obce. Učil v Klopině, Sudkově, Úsově, Veleboři a od roku
1912 v Postřelmově, nejdříve na národní škole, poté na škole měšťanské. V Postřelmově
vedl obecní spořitelnu a byl dlouholetým starostou místní sokolské jednoty. V letech
1928 až 1931 vykonával funkci starosty obce. Od roku 1937 do roku 1939 působil jako
ředitel školy v Postřelmově, na které mu poté bylo nacisty umožněno vyučovat. V roce
1945 se mohl vrátit opět do funkce ředitele školy, kterou vykonával do roku 1950.

MIKOLÁŠEK Jaroslav
(* 29. 8. 1913 Vídeň
 6. 6. 2001 Postřelmov)
Učitel, ředitel školy. Učil v Šumperku, Jestřebíčku, Krasíkově, Zaječicích, Slatiňanech a
Zábřehu. Od roku 1946 byl ředitelem školy v Krasíkově a od roku 1949 řídil školu
v Tatenici. V roce 1954 byl jmenován zástupcem ředitele školy v Postřelmově, na níž od
roku 1958 do roku 1973 působil jako ředitel. Od roku 1933 byl členem Pěveckého sboru
severomoravských učitelů, pracoval v Sokole a dlouhodobě v postřelmovském Sboru pro
občanské záležitosti. V roce 2000 vydal vlastním nákladem knihu „Školství a vzdělanost
v Postřelmově od dávných dob až po naše časy“.

MINÁŘ Jaroslav
(* 28. 1. 1946 Postřelmov)
Malíř, grafik, sochař, a ačkoliv výtvarné obory na školách nestudoval, jeho talent ho
zařadil mezi významné umělce. Své nadání mohl uplatnit až v oddělení propagace
v Prametu Šumperk, od roku 2002 se věnuje jen své tvorbě. Ilustroval sbírku básní
Miroslava Kubíčka Bloudivá blízkost. Spolupracuje se zvonařskou dílnou Marie
Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova. Účastní se domácích i mezinárodních
výstav a přehlídek EX LIBRIS, v roce 2005 získal druhou cenu na mezinárodní
přehlídce EX Libris v Litvě. Do té doby uspořádal již 26 samostatných výstav. Jeho

tvorba je zastoupena v mnoha našich a zvláště zahraničních galeriích a soukromých
sbírkách, včetně Argentiny, Austrálie, Mexika, Turecka a USA.

Prof. ak. arch. PELCL Jiří
(* 22. 9. 1950 Postřelmov)
Architekt a designér, věnoval se projektování interiérů a komorní architektuře, později
designu nábytku. Zakladatel umělecké skupiny Atika, s níž vystavoval doma i
v zahraničí. Stal se členem Nové skupiny. V roce 1990 založil vlastní studio, jako
autorizovaný architekt České komory architektů navrhl interiéry velvyslanectví v Římě
a Pretorii, Českého domu v Malmö a interiéry na Pražském hradě. Podílel se na vzniku
galerie designu Genia Loci. Byl rektorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze,
kde je nyní vedoucí ateliéru Design interiéru a nábytku. Spolupracuje s porcelánkami a
sklárnami. Publikuje a přednáší na vysokých školách, obdržel řadu ocenění, včetně ceny
Grand Prix Obce architektů. Je čestným doktorem univerzity v Brightonu. Jeho tvorba
je zastoupena v mnoha našich i zahraničních galeriích i soukromých sbírkách.

MUDr. POSPÍŠIL Zdeněk
(* 26. 4. 1929 Chromeč
 29. 12. 1998 Postřelmov)
Zubní lékař, známý svým čestným občanským postojem. Pro svoji profesionalitu a
otevřený přístup k lidem byl vyhledávaným lékařem v Rohli, Zábřehu, Štítech a
Dubicku. V padesátých letech byl po vykonstruovaném soudním procesu odsouzen za
vlastizradu a jako politický vězeň 6 let vězněn a poté dlouhodobě perzekuován. Od roku
1990 se angažoval v Konfederaci politických vězňů, byl členem republikové rady v Praze
a působil jako předseda její okresní organizace v Šumperku.

SONNTAG Josef
(* 7.12.1876 Postřelmov
 20. 4. 1958 Brníčko)
Cestovatel, Jižní Ameriku navštívil celkem třikrát, žil v Argentině, Paraguayi a Brazílii.
Původně se vypravil do Latinské Ameriky za prací. Vystřídal řadu zaměstnání, jako
vyučený tesař získal práci v docích a účastnil se výpravy do pralesů Gran Chaca
s úkolem najít kvalitní dřevo. Zde se setkal s Indiány, mezi nimiž načas žil. Domů si
přivezl indiánské luky a šípy, části oděvů, ozdoby, nádoby, ale také zvířecí kůže, různé
druhy dřev a další. Mnohé z toho daroval školám. Nic se však do dnešních dnů
nedochovalo. Spřátelil se s cestovatelem E. S. Vrázem. V roce 1911 uveřejnil na
stránkách Moravského severu sérii článků Naši v Argentině. Prošel mnoha bojišti 1.
světové války. Po válce se usadil v Brníčku jako mlynář.

