CrmnaxrnRlsrrKA oBCE - poLoHA, RozLoHA,
rarasrnlí'r-NÍ Úznrtfi a počBr oBYVATEL
PostŤelmťrvek \eži v severním cipl ZábŤežska' v podhorské
žlabině o nadmoňské vyšce asi 320 m. Rozloha obce není ve
srormání s okolními obcemi veliká, čnn 402 ha. PostŤelmťrvek byl

vŽdy sice malou, ale čistě českou obcí. Podle berního rejstŤíku
z roku 1516 zde žil'o pouze sedm usedlych. V pruběhu 16. století
vládly na zábŤežskémpanství klidnější poměry, za nichŽ došlo
kpodstatnějšímu rozvoji PostŤelmťrvku. Podle urbií.Ťe zroku 1585
měl PostŤelmrivek již 17 usedlych . ByI zde záklqru fojt' 1 1 rolníkťr,
dva zahradníci a tŤi chalupníci. Pod správu fojta patŤili i usedlí
v nedalekém Klášterci. TeměŤ pťrl století zristal počet obyvatel
nezměněn, jak dokládá urbáŤ k roku 1637. DalŠírídaje o počtu
obyvatel PostŤelmťrvku uvádí popis olomoucké diecéze z roku
I77I, podle kterého v obci žil'o 203 obyvatel českénárodnosti.
V roce 1793 měI PostŤelmťrvek již 236 obyvatel, roku 1834 363
obyvatel. Ke konci 19. století došlo k rustu počtu obyvatel ažna4I4
(v roce 1880)' což byl nejvyššípočet obyvatel v historii
PostŤelmťrvku. Po roce 1900 začaL počet obyvatel pomalu klesat.
Vroce 1900 činil počet obyvatel celkem 4I3, v roce 1930 404'
v foce 1950 338 a ani po čtyŤech desetiletích v roce 1991 se počet
obyvatel pŤíliŠnelišil - podle posledního SčítÍíní
lidu zde žil'o 340
obyvatel. V letech 1976 až 1990 byl PostŤelmrivek administratir,ně
pŤipojen k Rovensku, od roku I99Í je opět samostatnou obcí.
V současnédobě je v obci 100 obytnych stavení z celkového
počtu 113 popisnych čísel.ZÍěchje šest neobsazenych (domy čp.
4, 46, 50, 64, 85' 89 byly zboŤeny) a sedm číselpopisnych je
vedeno jako rekreačníobjekty. K 1. lednu 1997 zde trvale Žilo
340 obvvatel. z toho 163 muŽťr a I77 žen.

NÁznv oBCE
av

Jméno obce je zdrobnělinou názvu sousední obce PostŤelmova
minulosti byla obec rovněž naz1.fvána Malym PostŤelmovem
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(do roku 1918), dŤíveHrubym PostŤelimovem (1869) nebo PostŤelm vko (1880)

i PostŤelimovek (1890). Název obce
PostŤelmťrvek, německy Klein Heilendorf,
ukazuje, Že se jedná o obec druhotně
osazenou ze sousedního PostŤelmova
(Gross Heilendorf. 1349\.
Pečetnímznamením obce byla kolmo
postavená radlice.
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vyvoj PostŤelmrivku nelze do podrobností doložit.
Jeho minulost m žeme pouze naznačtt odkazem na historické
a

prameny' které se k obci vztahují.
Kdy pŤesně byla obec za|ožena,ne|zeÍici,pnmí,pŤesně datované

zmínky oPostŤelmťrvku pocházeji zlet 136I aI365. Znich se
dozvídzíme,že ves byla nadačnim zbožtn olomoucké kapituly.
Nejdiíve Štopana Albrecht ze Štemberka upsali ročníplat
z PostŤelmťrvku k oltffim v olomouckém biskupském kostele a roku
1365 dal Albrecht ze Šternberka Zapsat do zemslrych desek ves
PostŤelmťrvek olomoucké kapitule. V majetku kapituly vŠakves

dlouho nezťrstala. Po roce 1447 se Postňelmrivek stal znovu součástí
zábÍežského panství. NadačnízboŽí Postielmťlvek bylo JiŤím zKtavď a na StráŽnici vepszíno do zemskych desek společně s parstvím
ZábÍeh ve prospěch Jana st. Tunkla z Bmíčka.Protesty olomoucké
kapituly' ani Žaloba podaná na Jiiího zKravaÍ nedokiízaly tento zápis
zwátit a PostŤelmťrvek zťrstal trvale součástízábŤežskéhopanství.
Povirrnost platit ročníplat k oltáŤrim v biskupském kostele v olomouci však zťrstala a stala se až do roku 1534 jablkem svríru.
Povirrrrosti poddanych známe jen z má|a zpráv - robota byla
jednou z nich. Podle tereziánského katastru byla robotní povinnost
pro sedláka 2 koně, 3 d'y, pro zahradníka 1 pěŠí,3 dny a chalupník
měl vyměŤenu 1 pěší,1 den.

V čele obce stál fojt, ktery zastupoval zájmy vrchnosti, ŤeŠil
drobné Spory a vedl obecní spisy. Zastupoval však také zájmy
občanťr,dohlíŽel na odvádění plateb, vykonávání robotních
povinností, sledoval odvod desátkri atd.
o revolučníchudálostech roku 1848 ve Vídni, vPraze a vjinych městech se obyvatelé PostŤelm vku dozvídali opoŽděně
apŤevážně ustním podáním. S nesmírnou tilevou pŤijali zprávl, že
císaŤ Ferdinand k poslednímu bŤeznu zrušil robotu a že ptvní
stavodárny sněm 7. záÍízrušeni roboty za peněžitou náhradu
potvrdil.

Život lidi v obci Se - ne naráz, nybrž postupně - od základu
změnil. Nikoli pouze zrušenímroboty, ale i v dťrsledku probíhajících
trlubok7ch ekonomickych a sociálních změn. Změnilo se politické
a mocenské klima. Veškerá správa a soudní moc byly z vrchnostenskych uŤadri pŤeneseny na nově zÍízenyokresní uňad v ZábŤeh-.
honikavě se změnila také správa obce. Funkce fojta jako pŤedstavitele wchnosti v obci byla zrušena aŤizeni obce pňevzal starosta.
Pokrokem byly obecní volby, i když volební právo bylo vymezeno
majetkem. V roce 1862 volili napÍ. pouze ti, co platili pŤes zlatku
daní. Nastávalo období' kdy majetek nabyval rozhodujíci rílohu.
PŤes určitéuvolnění politické a hospodáiské situace se však
pokrokové věci prosazovaly nesmímě těŽce a dlouhy čas byly pro
mnohé lidi těŽko pochopitelné. StarŠísi jistě Vzpomenou na
dědečL7, kteŤí zápalky jen neradi vyměĎovali za kŤesadla a na
babičky, které nad rozhlasovym pŤijímačemna baterky kroutily
hlavou, cože je to v té kleci za ptáky' že tak pěkně zpívaji.

První světová válka piekvapila všechny. odvody mužťtna
frontu' následné válečnérekvizice, hlad a strádání dolehly i na
občany PostŤelmťrvku. Z muži, kteŤí odeŠlina frontu jich pět
padlo v boji, jeden se vrátil jako invalida a sedm z tich se vrátilo
jako legionáŤi. Vznik Ceskoslovenska 28. Ťíjna 1918 byl pŤivítán
s velkou radostí" V kronice obce je o této události zaznamenáno:
,,PŤevrat dne 28. Ťíjna 1918 konán byl u nás jako po celém kraji
dne 29. Ťíjna 1918 v rítery. Lid radostí slze|, načežvelká část
občanstva, zvláště mladí, spěchala do okresního města ZábÍeha
a tam Se zríčastnilaoslav tohoto, pro cely československy národ
památného, vyznamného dne 28. Ťíjna 1918.''

5. května 1919 byla, za velkych oslav, zasazena

,,|ipa

Svobody''' Polovina vytěžhl z oslav byla věnována místnímu
hasičskémusboru a druhá část byla určena na dobročirrrréríčely.
V roce 1920 došlo ke stavbě okresní silnice Rovensko - PostŤelm vek - VyšehoÍi,aprotože ji|ipa stála v cestě, musela byt pŤesazena. Bylo rozhodnuto' aby na novém místě, kam byla lípa Svobody
pŤesazena, byla kolem ní zÍizena chráněná plocha. Lípa se vŠak
nedočkala dlouhého věku, byla zničena vich.Ťicí v roce 1982.
Doba první republiky znamenala pro PostŤelmťrvek velké
změny. Došlo k čilémustavebnímu ruchu. Postavilo se prvních pět
novych obytnych domku a stavebním ripravám podléhaly i hospodáňské budovy. Kromě silnice Rovensko - PostŤelmťrvek Vyšehoňíse vybudovala i obecní silnice, která vedla od hostince
pana Štodtana horní konec vesnice'
Po stavební stránce si vedl PostŤelmťrvek velmi dobŤe, horší
to však bylo s elektrifikací obce, na kterou se muselo čekat aŽ do
roku 1931, kdy došlo kpostavení transformačnístanice' která
byla nutná pro rozvod elektŤiny do jednotlivych dom . Elektrifikace si v tehdejší době vyŽádala náklad 183 000 Kč' které však
obec neměla k dispozici. Sto tisíc korun získala prijčkou
z Reifeisenky, zbytek penéz získala prodejem cennych papírťr
a obecních stromti. Zavedení elektŤiny znamenalo sice zlepŠení
situace v domácnostech' daleko vyznamnějšíroli však hrála
elektŤina v hospodáŤství. Práce' které dŤívebyly vykonávány

pouze vyuŽitím lidské nebo zvíŤecísíly, byly pŤenechány
strojrim. občanéPostŤelmrivku zakoupili elektromotory, které
práci plně nafuadily.

V roce 1938 napsala kronikáŤka obce: ,,Dějinné události
tohoto roku zatlačujívšechny drobné a malicherné události.
V paměti všechno se ztrácí a mizi pŤed dvěma daty tohoto roku.
Jest to 21. květen (částečná mobilizace' pozn. MH) a29. záŤi 1938
- mnichovská dohoda.', V obecní kronice je dále psáno: ,'Mnichovská zrada azaprodáni československéhozemí nutilo naše
vrchní velení odvolat vojska z obsazeného uzemi a rozpustit
československou atmádu...Vojáci se vraceli zhranic domri...I pŤes
naši vesnici ustupovali čeŠtí
vojáci zmoklí, zrazeni - zahanbeni.Za
nimi pŤišli druhy den zabíraÍnaši obec Němci. Pod lipami u kaple

postavili kotle a vaňili jejich oblíbeny ,,eintopť'. PostŤelmrivek se
stal součástíSudet.'' Válečná doba se občanťrPostŤelmťrvku
dotykala ve všech oblastech' Ve Škole byla zavedena vyuka
němčiny, správu obce pŤevzal Němci dosazeny ,,biirgermeistet'',
JindŤich Chládek, zaměstnanec státní driíhy' ktery uměl německy.
Celá Ťada mladych lidí byla nasazena na nucené práce do
Německa. Na konec války však mnozi obyvatelé PostŤelmťrvku
nečekali se za|oženyma rukama. V lesích kolem PostŤelmťrvku se
skryvali pattyzáni, kterym ňada lidí pomáhala. Mezi občany se
uchoval název,,stodoloví paftyzáni,, .
Začátek roku 1945 pŤinesl změnu i Postňelmťrvk:u. V bŤeznu
zabra| Volksturm Lidovy dťtm, ve statcích a chalupách se ubytovali
dťrstojníci ustupující německé armády. Kromě nich musela obec
ubytovat i německé vystěhovalce z Polska' l<teŤí prchali společně
s Němci pŤed postupujícíRudou armádou. Právě v této vypjaté
době, kdy již vá|ka byla téměÍna konci, zatk1o gestapo omylem
místníhosedláka Stejskala za pŤechováváni paftyzánťr. KdyŽ se
ukázalo, že Stejskal oputyzánech nic neví, že se ve skutečnosti
jedná o Sojáka, byl propuŠtěn, gestapo se vrátilo azača|o vyslychat
Sojákovu dceru. Naštěstítato událost skončila pro všechny
zučastněnépoměrně dobŤe. Konec války se však nezadrŽitelně
blíŽil, němečtívojáci ustupovali a někteŤí Ve Snaze zastavit
postupujícíRudou atmádu, se snaŽili v obci oper,nit. Jedna baterie
zaqa|apostavení u hŤbitova, za humny Dvoňákova stavení pakbyly
vybudoveiny okopy pro pancéŤové pěsti, v lese uvízla pŤi rístupu
dvě samohybná děla. PostupujícíRudá armáda donutila zbyÍfu
německé armády kbeďtlavému rístupu a 8. kvěnra 1945 ve 14.40 hod.
se objevil v PostŤelmťrvku první sovětsky voják.
Poválečnéobdobí od roku 1945 se vyznačovalo,jako v celém
tehdejšímČeskoslovensku, snahou o budování nové společnosti.
Snahy o změnu životaaŤizeni obce se projevily i v PostŤelmrivku.
Toto období je charakteristické zvyŠenouaktivitou občanťr
a zájmem o činorodou práci.
V květnu 1945 vzni|<l národní vybor, nejnižšíorgán státní
správy. Tato doba a zejména období následující nesla s sebou rysy,
které se promítly do života občanťr.Bylo to pŤedevŠímzÍizeni
národních vyborri a později zakJádáni družstva.

První národní vybor se sešel ihned po osvobození 8. května
NV se stal Vít HoŠek,jenŽ se pro nemoc funkce
vzda|a nahradiljej Jan Soják, ktery byl piedsedou NV zvolen i ve
volbách v červenci 1946. v rínoru 1948 byl akčnímvyborem
zbaven funkce a V Srpnu 1948, kdy proběhly volby do novych
MNV by| za pŤedsedu zvo|en Karel Kopp. V roce 1949 by|
z členťrmístnístranické skupiny KSČ - nezemědělcťt - utvoňen
pňípravny organizačni vybor pro založeni JZD ajeho členovése
zavázali, Že budou pňesvědčovat malé a stŤední rolníky ke vstupu
do JZD.
V červenci 1952 svolal MNV veŤejnou zemědělskou schťrzi,
na které se založením JZD a Vstupem do něj souhlasilo 12 osob.
29. srpna l952by1 na veŤejné schťrzi ustaven pětičlerrrry pňípravny
vybor JZD. opět Z nezemědělcri. č|enťrKSČ. jehoz dalŠímukolem
bylo získat 20 mal.,!ch a stŤedních zemědělcťl s vyměrou 150 ha
zemědělské pťrdy do JZD. Ještě V roce 1955 však hospodaŤili
rolníci samostatně, kzaloženi JZD a ke společnémuhospodaŤení
se dosud nerozhodli. Do obce pŤijíždělirizni agitátoŤi - z oNV,
zpatTonátÍ|ího závodu MEZ PostŤelmov aj.' kteŤí nevybíravymi
fotmami ,,pňesvědčovali'' rolníky ke vstupu do IZD. Do piesvěd.
čovacíchakcí byla zapojena i názorná agitace. Deset zájemcri se
V roce 1956 zríčastniloexkurze do JZD Leština, ovŠem k definitivnimll za|oženíJZD opět nedošlo. Bylo podepsáno 18 pňihlášek, ale
rolníci se stále kza|oženi JZD stavěli zápomě. K obratu V postojích rolníku došlo až V roce 1957,kdy 7. záŤi na ustavující schťrzi
zvedlo 50 pŤítomnych ruku k ustavení JZD v Postielmťrvku.
Prvním pŤedsedou se stal FrantiŠek DvoŤák ml. Členská schťlze
rovněž schválila od 1. 6. 1958 pŤechodJZD na III. typ' tedy ina
1945. PŤedsedou

společnou živočiŠnouvyrobu, s vyměrou záhumenku do 0,50 ha.
HospodáŤsko-technická riprava pŮdy (HTÚP) a společny osev se
měly provést jeŠtě na podzim roku 1957. Koncem roku se potom
zača|o s vystavbou drťrbežárny jako první společnézemědělské
stavby. Adaptovaly se chlévy na společnévepŤíny, porodny
prasnic, a|e zejména na společnékravíny. V roce 1959 JZD
nakoupilo první nové stroje: traktor Zetor Super, TL 94 - 03,
zmome| secí stroj zatraktor, Žací stroj, tŤíradličnypluh, kultivátor
aj. Došlo také k rozoráni mezi a prooriání potoka, které mělo

pňispět k získání většího mnoŽství jakostního sena. DalŠíHTÚP
by1a provedena Vdobě od 12.6. do 6.7. 1959. Směnou byli

dotčeni čtyŤimístnízemědělci a jeden pŤespolní. Vroce 1960
doŠlok zahájeni stavby, kterou zemědělci pociťovali jako velmi
potňebnou. Zača| se budovat montovany kravín pro 105 kusťr
hovězího dobytka. ProtoŽe kprovozu takovéhoto zaŤizeni by|o
zapoÍÍebivody, začalo družstvo budovat pro kravín studnu. Na
vodu narazili v 19 m hloubky. Dostatečně silny proud dával podle
měŤení v 22 mhluboké studni 8 dl vody za vteŤinu. Studna byla
vybudována' voda pro kravín byla zajištěna.
Dalšímmezníkem v zemědělském hospodaŤení obce byl
9' z.196I, kdy na slavnostní slučovacíschťrzi v Rovensku
doŠloke sloučeníIZD PostŤelmťrvek a Rovensko v nové
druŽstvo tr'tÍR se sídlem v Rovensku. PostŤelmťrvek v pŤedstaVenStVu nového druŽstva zastupovali: F. ŽváČek ml.' F. Turek.
F. Bodansk , F. Hroch m1., J. Kupka byl zvolen skupináňem.
K dalšízměně došlo 2. 2. 1972, kdy proběhlo sloučeníJZD
ZábÍeh - Kosov - Rovensko (s PostŤelmťrvkem) do velkého
celku nazvaneho JZD Čs.-sovétskéhoprátelství. V pŤedstavenStvu měl PostŤelmťrvek v té době zastoupení v osobách
F. Hrocha' J. Kupky aF. Žváčka. SpolečnéhospodaŤení probíhalo se stŤídavymi uspěchy až do začátkl devadesátych let, kdy
se začala uplatilovat transformac e IZD ' Velké družstevnícelky
se rozpadly, pťrda se v restitucich zača|a vracet pťrvodním
vlastníkťrm a také v PostŤelmťrvku se 25 osob rozhodlo zaresiStrovat jako samostatně hospo daÍíci.
Národní vybory S novou uzemni pťrsobností byly ustaveny
k I.1 . 1960. V roce 1976 došlo ke slučování obcí a PostŤelmťrvek
se dostal pod správní pťrsobnost sousedního Rovenska. V obci v té
době prisobil občansky vybor, ktery však vyvíjel stejnou iniciativu v budování obce jako minulé MNV. V roce 1991 se PostŤelmúvek opět osamostatnil a od té doby si Ťídísprávu své obce občané
sami za pomoci jimi zvolenych orgánťl'
Národní vybor v Postňelmťrvku pťrsobil vždy pňedevším jako
iniciátor a koordinátor vŠech vyznamnych akcí, které se v obci
udály. Z inicialivy NV doŠlok zvelebování obce. od roku 1958 se
začaly pňebudovávat chlévy a stodoly na obytné místnosti a pŤíslu-

Šenství- hlavně koupelny. Zvyšená péčese věnovala i rídržbě
domovního fondu, vyměně oken, pŤístavbám prádelen, verand,
garáži apod. Kromě rekonstrukce starych budov aběžnéidržby
stávajících domťr se velká pozornost věnovala i vystavbě novych

bytovych jednotek. Pozornost však nebyla věnována jen obytnému

fondu, každy místnínárodní vybor měl velké zásluhy o budování
občanskévybavenosti obce. ProtoŽe NV dostal v roce 1956
vypověď zbytll Jana Sojáka, v němž měl dosud svoji ríŤadovnu,
musel se pŤestěhovat do náhradní prostory, kterou byla místnost
pŤi autobusové čekárně. obec pŤikročila ke stavbě nové budovy,
v nížměly byt umístěny jak ríŤadovna NV' tak i hasičská
zbrojnice' protože stará již pŤestávala vyhovovat. Se stavbou se
započa|o v Ťíjnu1956, dokončena byla v roce 1961' ríŤadovat se
v ní však zača|o až II. I0. 1962. Prrjmysl mléčnévyživy postavil
V roce 1956 v obci sběrnu mléka s chladicím zaŤizenim. V roce
1961 ji pŤedal obci, která sběrnu zruŠilaa chladicí zaÍizeni
pŤevez|a do vybudovaného kravína. V obci docházelo postupně
k mnoha změnám k lepšímu, byla postavena nová autobusová
čekárna, kanalizace, postupně se budovaly chodníky, došlo
k vybudování trafostanice o vykonu 50 kw i k rekonstrukci
veňejného rozhlasu. HospodáŤské stavby a vystavba obce v akci
,,Z,, rok od roku měnily tváŤ vesnice. Rekonstrukce elektrické
sítě, nové vybojkové osvětlení, rozŠíŤení
telekomunikační sítě,
uprava chodníkťr,komunikací a postupně budování kana|izace,
stálá péčeo veŤejné prostranství, to vŠevytváŤelo pŤedpoklady
rťtstu obce do krásy.
V roce 1977 byla dokončena rekonstrukce Kulturního domu,
bylo upraveno jeviŠtěa doŠlo i jeho k celkovému dovybavení. Po

dokončovacíchpracích a drobnych pravách došlo 29. 9. 1978
k slavnostnímu otevŤení obnoveného Kulturního domu a nové
tělocvičny. Ale i v dalších letech, napň. v roce 1987' probíhaly
dalšíopravy Kulturního domu. ProtoŽe novym uspoŤádáním
školskévychovy, i z dťrvodu sloučeníobcí, došlo ke zrušení Školy
v Postielmťrvku, byla stará Školníbudova pŤestavěna v roce 1978
na mateňskou školku. Pozornost se věnovala i vzhledu obce,
prťrběžně se udržovaly komunikace, byl zatrubněn potok a v roce
1991 dobudována část kanalizace s vyrístěním do potoka a poté

upraveno veŤejné prostranství. Vzhledu obce i jednotlivych domťr

je věnována maximální

péče,poněvadž občanéPostrelmrivku
chápou, že vzhled celé obce je jejich vizitkou. Pychou obce je
i hasičsky areál ve Vesníku' budovany jako venkovní kulturní
stŤedisko s pŤístŤeškem,ktery byl postaven v letech I99I - 1994.
Na podzim roku 1996 byla zahájena stavba vodovodu pro obce
PostŤelmťrvek, VyšehoŤía Chromeč.

NÁnoooPIsNÉ Čnry ZE ŽIvorl oBwATEL oBCE
Ze 402 ha, které tvoŤily katastr PostŤelmťrvku, udává statistika
za tok 1900 296 ha zemědělské pťrdy (259 ha orné pridy, 17 ha
pastvin' II ha zattad a 9 ha luk). V obci se ke stejnému datu
chovalo 27 koni,204ks skotu a 76 ks vepňového dobytka.
Hlavním zaměstnáním obyvatel PostŤelmrivku bylo zemědělstvi. Z celkové rozlohy 402ha pŤipadalo vŽdy nejvíce rozlo|ry na
pole, na kterych se pěstovalo obilí (pŠenice,ječmen, žito, oves),
brambory, Ťepa, len, Ťepka apod. Chov hospodáŤského zvíŤectva se
nikdy nestal vyhradním, vycháze| vždy zmístníchpodmínek
a zabezpečoval pŤedevšímpotŤeby vlastního hospodáŤství.
Zemědělské vyrobě se od pradávna věnovala většina lidí
v obci. Na její neustálé zlepŠováníbyl zaměŤen všechen um
a dovednost. Říkalo se, Že na polích se rodí hlavně kamení. JiŽ
samotny začáÍekboje o chléb - orání, bylo v minulosti pŤetěžké'
Stará oradla byla nedokonalá, špatně ovladatelná, a proto
docházelo postupně k jejich vylepŠovánía obměně. Staré dŤevěné
háky byly vyměíovány za rád|a a pluhy, nejdŤíve dŤevěné pouze
s Železnou radlicí, od konce 19. století postupně a pomalu
vyměřované za pluhy ce|ože|ezné.
ŽŤrcvé práce v minulosti nebyly rovněž jednoduchol záIežttostí. PŤedtim než nastoupila mechanizace, bylo obilí sečeno
kosou a krajina v době žil byIa nepŤedstavitelná bez panálď
a mandelri k prosuŠenízma' Ti starŠísi jistě vybaví v paměti
mlácení cepy' které bylo nahrazeno mlácením pomocí žentouru,
mlátičkami a v minulych desetiletích sklizeĎ obilri za pomoci
kornbajnťr.

U žádného statku ve vsi, ani u malych chaloupek však nikdy
nechyběla zabradapro pěstovánize|eniny a ovoce. ovocné stromy
(abloně, švestky, hrušně i tŤešně) se často sázely nejen v zahradách, ale v samostatnych sadech za vsi, na mezích a pŤi silnicích.
Čerstvéovoce se konzumovalo málo, jen v období sklizně.
V pŤevážnémíŤese zpracováva7o sušenímna kiiža|y (ablka,
hruŠky)a ze švestek se vaŤila povidla. Každá větŠíusedlost, ale
i menší statky a chalupy měly kotle a michaci kopistě na vaŤení
povidel.

Chléb vedle brambor byl hlavním jídlem našich dědťl
a pradědťr. Jak se dŤíve chléb pékával již mnozi pamatují jen
zvyprávěni. Piesto se všakještě po druhé světové válce v mnoha
usedlostech vyskytovaly pece na pečeníchleba, které se postupně
zača|y odstraĚovat' protože chléb bylo možné nakoupit u pekaŤe
a v obchodě.

Nezbytnym pokrmem vedle chleba a moučnych jídel (buchty'
koláče, rŮzné kaše) byly luštěniny, ze zeleniny zelí a od konce
18. století také brambory' které se postupně staly vjídelníčku
nezastupitel ny mi. Z brambor dokáza|y hospodyně pŤipravit nepŤeberné mnoŽství jídel, od brambor na loupačku, pňes polévky
k rťrznym kaším,škubánkum, šulánkum, plackám' knedlíkum
a možnájeŠtědalŠímjídlťlm,která dnes jsou vesměs Zapomenuta.
Se zimním obdobím byla neodmyslitelně spjata zabíjačka,
která se do dnešních dnŮ zachovala jako rodinná slavnost, často
s učastíširŠíhopŤíbuzenstva.

Dalšímproduktem hospodaŤení, ktery se v domácnostech
zpracováva|' bylo mléko' Ze sbíratéSmetany |Žícínebo pomocí
odstňedivky se v dŤevěnych máselnicích stloukalo máslo, které se

z větŠíčásti prodalo a jen malá část zťrstala pro spotŤebu
v domácnosti. Doma se ale spotŤebovalo podmáslí, kleré pŤi
vyrobě másla zťrstalo. Sloužilo jako samostatny nápoj nebo se
pňipíjelo k bramborum či chlebu. DrťrbeŽ, která se v hospodáŤstvích chovala' slouŽila jako součást jídelníčkuvelmi zŤídka, a to

zejméta o svátcích. Ze slepic se vaŤily polévky a maso Se
pňipravilo jako dalšíchod. Husy a kachny byly vŽdy součástí
slavnostního jídelníčku,ale jejich peňí patňilo k těm nejžádanějším
produktťrm. Zásoby husího a kachního peŤí se pak o zimních

večerech draly na tzv. dračkách, kdy se vŽdy sešlo několik
sousedek aza dtužnéhovyprávění se dralo peňí domácnost od
domácnosti. Toto draní peŤí se stávalo za dlouhych zimních večerťt
společenskou událostí spojenou s vyprávěním, zábavou a někdy
i s písničkami.
V 19. století, kdy se pěstovalo značnémnoŽství lnu, se
obyvatelstvo zabyva|o ijeho domácim zpracováním. Y žádné
domácnosti nechyběly pňeslice akolovrátky určenékpňedení
lněnych nití. V mnoha chalupách stávaly i tkalcovské stavy ke
tkaní plátna potÍebného nejen k vyrobě ruznych oděvních součástí, ale pŤedevšímk prodeji. Zivnostenská vyroba nití od roku 1911
pak pŤímo na toto domácké zpracováváttí lnu navazovala.
Chaloupky, grunty, stodoly ajiná hospodáŤská stavení byly
pťrvodně vesměs kryty Šindelem. Některé se udrŽe|y až do
padesátych let tohoto století' Stěny byly někdy roubené, jindy
hliněné, zděné z vepŤovic, později zpá|enych cihel. Vybavení
domťr byvalo velmi prosté a jednoduché. Ve světnici stávala
kachlová kamna s pecí, troubou a kamnovcem, která byvala
vytápěna z čemékuchyně v síni. Kolem nich byla lavice, na které
se někdy i spávalo. V rohu světnice mezi okny pak stálstťrl, kolem
něj lavice a několik Židlí. PeŤinami nastlaná postel stála v dalŠím
rohu a vedle ní stávala truhla, která sloužila jako prádelník i jako
Šatník.

Strop světnice byl větŠinou z holych trám a prken, u kanren
na něm byval pŤipevněn hambálek (bidlo) na věšeníoděvťr.
Cerná kuchyĎ byla opravdu černá: měla otevňené čelesno do
pece, Z něhož šel kouŤ pŤímo do komína, pied ním se na plošině
rozdělával oheř pod trojnoŽkou, na niž se v litinovém kastrolu
vaŤilo. Nezbytnym vybavením byly vidle na zasouvání hrncťr do
pece. Ke kuchyni patŤilo i dalŠívybavení, jako napi. vaŤečník'
lžičník,stopka a pích na tlučeníbrambor, nádobí kameninové
i že|ezné,později plechové smaltované.
K neodmyslitelnému koloritu obce patŤí i pomístnínázvy,
které vyjadŤují dťrvěrny vztah obyvatel PostŤelmťrvku k těmto
místrim i znalost jejich specifiky. Tyto názvy jsou poetické, ale
pŤitom velmi vystižnéacharakterizující. PŤipomeíme si napi.
Suchy dťrl, Na lapaču, Na valech, Ve Vesníku, V dole, Ve struze,

Na potťrčkách, Homola, Klimešova studánka, Pádolí, Melkusťrv
mlyn. Hraničny mlyn...
Právě v ,,Pádolí,' u vyšehorskych hranic našel za první repubměla
je
uprostŤed čela díru. Zprvu si myslel, že to |ebka zviŤecí, ale po
očištěnízjistil, že je to lebka lidská. oznámil věc na obecním
riŤadě a na místo nálezu se dostavila komise s četníkem. PŤi dalšínr
kopání pak byla na|ezena ještě tzv. Wižová kost. ProtoŽe však
žádny člověk z obce nebyl pohŤeŠován,usoudili místní|idé, že
lebka pocházi z dávnych dob, kdy se sebevrazi nesměli pochovávat na hŤbitově, a proto se pohrbívali v noci na hranicích obcí.

liky pŤi kopání písku Zváček z Chromče lebku, která

CÍnNn r''r..,l Í potuĚny
byl

pŤifaŤen k zábŤeŽské farnosti. obyvatelé
docházeli na bohoslužby do ZábŤeha a zábÍežskémuknězi byli
také povinni desátkem' ktery odváděli až do roku 1878, kdy došlo
k jeho zruŠení.ProtoŽe neboŽtíci z PostŤelmťrvku byli pochováváni na hŤbitově v ZábŤehl, rozhodla se obec ke stavbě vlastního
hibitova. Vroce 1910 byl zavsi směrem kRovensku zakoupen
pozemek, ohrazen a vysvěcen pro pohŤební učely.
obyvatelé PostŤelmrivku byli vždy pŤevážně katolíky. Celková
situace a společenskétendence po roku 1918 s hnutím Pryč od

Postrelmťrvek

Říma zpťrsobily, že pŤi sčítáníobyvatel

V

foce 1930

Se

330 obyvatel hlásilo k církvi Ťímskokatolické,56 k církvi československé, pouze 1 člověk se hlásil k evangelické církvi a 13 obyvatel bylo bezvyztáni.

PannĚrIHoDNosTI
Mezi pamětihodnosti obce patŤí právem kaple sv. Michala,
která byla postavena v 19. století' Na stavbě kaple se usnesli

místníobyvatelé, aby nemuseli na mše docházet až do ZábÍeha,
pŤípadně, aby mše nemusely byt slouženY,,Pod širym nebem''. Od

olomoucké konzistoŤe dosáhli povolení ke stavbě kaple a veŤejnymi sbírkami a svépomocnymi pracemi si postupně budovali kapli
ke cti a slávě Boží.28. srpna 1838 žádali obyvatelé PostŤelmťrvku
o posvěcení kaple a kŤíže'postaveného pŤed kaplí. Arcibiskupská
konzistoŤ vydala povolení kposvěcení kaple jiŽ 25. 9. 1838,
povolení kposvěcení kŤíŽe však bylo vydáno až II. 6. 1856. Ze
záznami roku 1893 se dozvídáme, že v kapli bylo povoleno
slouŽit šest mšísvatych ročně, což platilo až do poloviny 2a.
století' kdy v roce 1956 arcibiskup dr. Josef Matocha povolil
v postŤelmťrvské kapli sloužit neomezeny počet mší.PŤi dokončovacích pracích na vystavbě věŽičky kaple bylo do plechové báně
uschováno pouzdro s listinami zaznamenávajícími historii vystavby kaple ijejí opravy. Pťrvodně byla stŤecha kaple pokryta
šindelem, v foce 1882 byl však šindel pŤekryt bŤidlicovou
krytinou. Po velké vichrici V roce 1902, kdy byla věž poŠkozena,
došlo kjejí opravě aVroce 1922 by|a provedena dalšíoprava
báně. Tehdy také došlo k podstatné změně, cibulovitá forma věže
byla změněna na špičatoua tuto podobu si věŽ na kapli uchovala
do roku 1962, kdy bylo pŤistoupeno ke generální opravě kaple.
Byly skáceny tŤi lípy, které svojí blízkostíptisobily Škodyna stŤeše
i zdivu kaple, strŽena stará stŤeŠníkrytina, aby mohla byt
zhotovena nová stňecha. Tehdy také, na doporučeníPamátkového

stavu, bylo rozhodnuto o tom vrátit věŽičce její pťrvodní
cibulovitou bán. o patnáct rokťr později, v roce 1977 by|o v kapli
provedeno vysuŠenízdiva pomocí elektroosmozy. V interiéru
kaple se nacházi dŤevěny reliéf archanděla Michaela od akademického sochaie Antonína Berky ze ZábŤehu. V roce 1917 bylo do
kaple zakoupeno harmonium, které bylo roku 1929 vyměněno za

silnější, pedálové. V roce 1935 byl do kaple z vytěžku nadílky,
orla' zakoupen betlém. KŤížpŤed kaplí byl

uspoŤádané na oslavu
opraven v roce 1969.

Naproti domku čp.47 stával pťrvodně dŤevěny kŤíž,ktery byl

roce 1928 nahrazen novym. DŤevěny kŤíŽ stával i u byvalé
lávky pŤes strouhu. Ten však byl v roce 1940 vyvrácen větrem.
V zimě, za m|hy nebo v pŤítmíbyval pry dťrležitymorientačním
bodem pro školák7 i pro dělníky docházejícími do továren
V

v PostŤelmově a v Sudkově. Za PostŤelmrivkem směrem k VyŠehoií

stojí kiíž,ktery v roce 1933 nechala postavit rodina DvoŤákova
kaplička z konce 18. století, která byla
opravena v roce Í977 a v roce 1996 rekonstruována.
a památkově chr:íněná zděná

Selská stavení čp. 1 a čp.20jsou jedinečnymi doklady lidové
architektury severozápadní Moravy. První památkově chráněnou
lidovou stavbou je dťrm s čp. 1. Tento selsky statek je typickou
lidovou stavbou se štítem členěnym maltovym štukem, ve kterém
je letopočet 1851, a s náspou bez arkád. Po stavební stránce se
jedná o volnou pŤizemní budovu obdélníkovéhopridorysu s lichoběŽníkovym Štítem.Prričelídomu je trojosé, hlavní Ťímsa je
zastŤeŠenapultovou stŤíškoua ce|é pÍízemíje rustikováno. Štítje
členěn dvěma obdélníkovymiokny, mezi nimtžje umístěn mělky
vyklenek s pŮlkruhovym záklenkem. Pod okny se nacházeji
ozdobné štukové kosodélné vyplně. StŤecha statkuje sedlová, nad
štítemzva|bená, krytá bŤidlicí. Pokud se tyká vnitiní dispozice, ze
vstupní pŤedsíně zaklenuté pruskou klenbou Se Vpravo vstupuje do
obytnych plochostropych místnostía vlevo do chléva. RovnoběŽně se stavením pŤes dvťrr stojí hospodáŤské budovy - kŮlna' nově
postavená prádelna - vše zděné, zastŤešenésedlovou stňechou.
Dvťtr uzavírala, dnes zboŤená, zděná stodola.
Druhou památkově chráněnou lidovou stavbou v PostŤelmťrvku
je chalupa čp. 20. Jedná se o pŤízemnízděné stavení s obytnou
a hospodáŤskou částí,zakyté sedlovou, ve vrcholu zvalbenou

stŤechou. Hlavní Štítovéprťrčelíje v pŤízemníčásti tŤíosé
s dvoukrídlymi dvoudílnymi okny se šesti tabulkami. Nad profiloVanou hlavní Ťímsou s okapovou stŤíškouse zvedá lichoběžny
zděny štítse dvěma pťldnímiokny. Mezi nimi je umístěna
segmentově zaklenutá nika a nad ní kruhovy větrací otvor. Plocha
pručelíje hladká, zbavená plastického dekoru. Postranní pručelíje
členěno dvěma okny, vstupními dveŤmi do síně a do chléva,
drobnym chlévním oknem av závěru se nacházejí vrata do
roubené stodťrlky. Vni ní dispozice domu na nás dychne atmosférou minulého století. obytná část je tvoŤena světnicí s trámovym
stropem a k ní pŤiléhajícísvětničkou' zaklenutou v pŤední části
zploštělou plackou, v zadni části zaklenutou Segmentově. Prostor
síně je deformován vestavbou schodiště na pťtdu, S ramenem
podklenutym plackou na lichoběžném pťldorysu. Mimo to se zde

nacházi vestavěná kuchyně se zaoblenym pruběhem vnitŤní zdi.
Kuchyně je klenuta segmentově ve dvou polích a českou plackou.
Zbyvajici části síně jsou zaklenuty plackou pŤi hlavním vstupu
a Segmentově v rízkém pruchodu do dvora. K síni pŤiléhá chlév.

Ve dvorním traktu je umístěna komora. Stodola je

roubená,
členěná na dvě části. Mlat je otevňeny do krovu' zatírnco pŤilehlá
perna je zastropená volně loženymi kuláči na podélně probíhajících trámech. StŤechu stavení nesou stojaté stolice hambalkové

Soustavy. Stavení je podsklepeno.

Dvě sklepní prostory jsou

pŤístupné pŤímočarym schodištěm zpŤedni části síně. První sklep

je

z kamene loŽeného na hlínu, klenuty kamennou lomovou
klenbou s čely tvaru vysokého Segmentu. Druhy sklep má klenbu
cihlovou, za|oženoll na kamenném zdivu. Dnešní charakter domu
odpovídá fotmám klasicistní vystavby na vesnicích severní
Moravy. V jeho jádru |ze tušit starší stav, jak tomu nasvědčuje

valená klenba chléva a kamenná klenba ve sklepě. Vestavba

mladšípravy, provedené nejspíše
ve druhé polovině 19. století. V poválečnédobě byl drim
upravován v exteriéru' pŤičemžbyly odstraněny ornamentální
kuchyně do síně je vysledkem

architektonické prvky.
PŤesto je stavení ochuzeno o dekorativní prvky, pňedstavuje
i nadále vyznamnou památku hmotovym Ťešeními stŤízlivym,
čistym charak1erem obílenéhoštítovéhopručelía pŤedevŠím

pozoruhodnym ŤeŠenímdispozice s klenbami a trámovym stropem i kombinací obytnych a hospodáŤskych prostor , která dokládá charakteristicky zpťrsob ieŠeníživotních potieb na venkově
v první polovině minulého století i zpťrsob postupného adaptování
v závislosti na vyvoji otopného systému.

SpomČBNsKÝ Žlvor v oBCI
Nejstarší zminka o vzdělávánim|ádeže v PostŤelmťrvku, saha_

jícído první čtvrtiny 19. století, je zaznamenána ve školníkronice:
pokud paměť lidská sahá, vyučova| zde v čp. 37 jakysi
',...Nejprve,
jménem
chalupník
Jan Hejtmánek.'' Skola i s učitelem byvala v té

době v nájmu v rťrznych domech, děti, učitel i hospodáň v jedné
světnici, kde se odbyvaly všechny domácí i hospodáŤské práce. Je
jisté' že kvalita vyučování nebyla rozhodně nejlepší. ,,Učitelé,'Se
často stňídali. Druhym učitelem byl Jan Cilich, kovái ktery
vyučoval v kovárně na čp. 19 až do roku 1935. Ve školníkronice
je o něm psáno ,'...o tomto se vypravuje, že uměl čísti,trochu
počítati,ale psáti pry neuměl dobŤe''.
V letech 1835 - 1837 vyučoval děti domkáŤ Jan Jursa, kterého
nahradil Jan Stencl, vyslouŽily voják, ktery vyučoval na čp.27
(byvalém hostinci Františka Hrocha).
Sociální postavení učitelťlnebylo pŤílišdobré. K učitelské
službě byl kantor najímán rychtáŤem nebo faráŤem, ovšem odměna
byla závislá na počtu záku. Školníplat, Ťečeny ,,Sobotales'',
odváděly děti kaŽdou sobotu. Ty mladší platily 2 Wejcary tydně,
starŠígroš. Za učitele Jursy se školníplat nepatrně zvyšil. MladŠí
děti platily po groši tydně' staršíděti po čtyŤech tr<rejcarech.
Vlastní školu měl PostŤelmťrvek až od roku 1839' kdy
olomoucká konzistoŤ lzna|a systemizované místo pro učitele
v PostŤelmrjvku a obec, zarychtáÍe Jakuba Hrocha, nechala Školu

postavit. Rádnym učitelem na jednotŤídníŠkolese stal Jan
Nezbeda, ktery, na rozdi| od svych pňedchťrdcťr, měl již pevně
stanoveny plat - ročnísluŽné ve vyŠi180 zl. a dŤevo na otop.
Kromě toho místnísedláci odváděli učiteli ročně po jednom
a chalupníci po pťrl věrteli žita. Tento naturální plat byl učitelťrm
v PostŤemrivku vyplácen aŽ do roku 1878.
Jan Nezbeda byl vystŤídán Vincencem Hrdinou z Hrabové,

ktery kromě toho, že byl učitelem v PostŤelmrivk-u, ptisobil rovněž
jako varhaník ve farním kostele sv. Bartoloměje v ZábŤehu.
od roku 1868 došlo ke změnám. Ve Školstvízača|y platit nové
zákony, zlepšilo se i postavení učitelťr. Na vyuku ve škole dozira|a
Školnírada volená z pŤedních občanťrobce. Kromě čtení'psaní
a počítáníse začaly zavádět nové pŤedměty, jako zeměpis,
pŤírodopis, tělověda aj. Zavedením industriální vyuky dostaly
dívky moŽnost naučit se rťrznym ručnímpracím.
Školubylu pŤestavěna a rozŠíŤena.,,o." 1892 za Ťíclícího
učitele Libora Šilberského.PŤed školou se nacházel rybník, ktery
by| zavezen a změněn na cvičištěpro Školníděti' částečněbyl

osáZen ovocnymi Stromky. V roce 1939 obec pÍevza|a Lidovy
drim a školajej zača|a používatjako tělocvičnu.
Po dlouhá léta zťrstávala školníbudova v nezměněném stavu,

takŽe v roce 1947 byla shledána jako naprosto nevyhovující,
vlhká, tmavá,nezdravá, skladiŠtě učebních pom cek, ve kterém se
učíděti. Po dlouhych jednáních bylo zajištěno místo na stavbu
nové Školy,ke které však nedoŠlo.V pŤíštíchletech se v dílčích
opravách pokračovalo, byla upravena školnízattada a nadále se
vykonávaly postupné stavební práce na opravách staré školní
budovy, která zťrstávala nadále jednotŤídní s pěti odděleními.
Ve školním roce 1960 - 196I byla škola jiŽ dvoutňídní a doŠlo
také k pňejmenováninaZá|<ladní devítiletou školu s 1. - 5. postupnym ročníkem.V roce 1964by|a pro Žáky vybudována v místnosti
u Vykrutťr školní jídelna, v nížse stravovalo 14 dětí ZDŠ,Iz děti
MŠa 4 dospělí. Po vypovědi z prostor u Vykrutťr byla školní
jídelna k 1. 9. 1971 zrušena a jídlo pro děti se dováželo z kuchyně
6. MŠv ZábÍehu. V roce I97O by\a pozastavena hrubá stavba
nové školníjídelny, aÍo až do roku Í972. Kjejímu dokončení
doŠloaž o dva roky později, v roce I974.
Nezapomínalo se ani na děti pŤedškolníhověku. 4. června
1962 vy| otevňen zemědělsky dětsky tulek, ve kterém Se starali
o děti zaměstnanych matek, povětšinou pracovnic JZD. Útulek se
V roce 1963 změril na mateŤskou školku, která pečovala o děti
vŠech zaměstnanych matek. Po sloučeníPostŤelmrivku s Ro_
venskem v jednu stŤediskovou obec došlo také ke zruŠeníškoly
v PostŤelmrivku a děti dojíŽděly do školy v Rovensku. V roce
1979 byla uvolněná školníbudova pŤestavěna na mateŤskou
ško1ku a do provozu byla slavnostně pŤedána v roce 1981. Škola
se do PostŤelmťlvku vrátila až v roce I99I.
Se školou a s její čirrnostíbyla v PostŤelmťrvku spojena rovněŽ
tradice vánočního stromku. Ve školníkronice je tato událost
zaznamenána slovy: ,,...Dne 24. prosince 1884 k večeru uspoňádán
zdejšímládeži školní z návrhu správce školy vánočnístromek, pŤi
kteréŽto pŤíležitostiprovedena zárovei žáky malá vánočníhra
sestavena Juliem Brachtlem' nadučitelem ve Velkém PostŤelmově,
azpiváno pŤitom asi 15 rozličnych vánočníchkoled, jeŽ ve hru
zrozličnych zpěvníkťr vŤadil správce školy. Na to pak rozděleny

m|ádeži vhodné dárky, zakoupené z dobrovolnych dárku peněžltych, jichž se sešlo v obnosu 18 z|. 65 W. Zde doposud nestávající
tato slavnost odbyvána na sále zdejšího hostince, jelikož místnosti
školník ríčelutakovému až pŤílišskrovny jsou, a zakončena
pŤiměŤenym vysvětlením a poděkováním pňíznivcťrm maličkych,

kteŤíku zdaru slavnosti této štědrou svou rukou pŤispěli.',
V dalšíchletech se slavnost vánočního stromku stala jednou
z oslav, které škola pro své žáky, samozŤejmě za štědrépodpory

pŤíznivcri' poŤádala.

Aktivita školy mimo vlastní vyučování byla obdivuhodná,
hrávaly se i divadelní hry' které pŤispívaly ke kulturnímu Životu
Školya obce, ale vytěžek z jejich pŤedstavení pŤispíval na potŤeby
školy. Vybrané penize se používaly knákupu knih do školní
knihovny, pro nákup pŤírodozpytnych pomťrcek, hlavně obrazliu...atd. Jestliže se politika do poloviny 20. století dotykala školy
jen okrajově (byvaly to ojedinělé oslavy spojené s kulatymi
vyročímičlenťt,,habsburského domu'', v-lznamné národní svátky'
28. Ťíjenpo roce 1918), stala se v následujícím období určujícím
faktorem pro práci a hodnocení školy.
Společensky život v obci charakteristicky pŤedevšímvznikem
spollď se vyrazně prosadil v osmdesátych letech minulého století.
Vyčet spolku, které v PostŤelmrivku pťrsobily' je ve srovnání
s velikostí obce bohaty. od roku 1897 zde pťrsobil hasičsky
spolek, od roku 1919 odbor Národní jednoty, omladina od roku
1921' Domovina od rokll 1923, Sokol od roku 1945. Zemědělsky
spolek by| za|ožen v roce 1922 a sdružoval téměŤ vŠechny
zemědělce v obci. V roce I9a7 jej nahradil Svaz českych zemědělcri. V obci pťrsobil i agrárni dorost, Republikánsky dorost, Lidová
jednota orla a osvětová komise, v lednu roku 1946 na|tazená
místníosvětovou radou'
Hasičsky spolek by| za|ožen 7 . |edna 1 897 a ještě téhožroku
byla zakoupena hasičská stŤíkačka.V následujícím roce byla
postavena za 250 zl. hasičská zbrojnice, v niž by|a stŤíkačka
umístěna. Dobrovolny sbor hasičťrSe po celou dobu první
republiky staral nejen o hašenípožárŮ v obci, ale poŤádal
i hasičskéslety, na kterych pŤedváděl svoji pŤipravenost.
2. července 1933 se za ríčastipostŤelmťrvskych hasičťrkonal sjezd

Hasičskéžl4y č. 7 aodva roky později, vroce 1935 sjezd
4. okrsku Hasičské župy. Dne 14. Íijna 1948 se v lidovém domě
konala slavnostní schrize Svazu československého hasičStva, na
které 15 členťrSČH z PostŤelmťtvku sloŽilo hasičsky slib. V roce
1950 byl dán požadavek na zakoupení moderní motorové
stŤíkačkya byla poňízena i nová hasičská vyzbroj a vystroj. od
ňíjna 1953 nesla organizace novy název Ceskoslovensky svaz
požámi ocfuany ato až do doby po Sametové revoluci, kdy došlo
celostátně kpňejmenováni na SdruŽení hasičťrČech, Moravy
a Slezska - Sbor dobrovolnych hasičťrv Postrelmrivku. Clenové
hasičskéhosboru se vždy podíleli nejen na kulturních akcích, ale
pŤedevšímna akcích souvisejícíchs budováním a rípravami obce.
V letech 1964 - 1966 byla vybudována požámínádrž. Kromě
jinych akcí se členovéhasičskéhosboru podíleli v roce 1990 i na
Vyčištěníhorního rybníka ve ,,Vesníku''' ktery by| již plně zanesen
bahnem, a opravě betonové ttáze,jež byla od doby svého vzniku
v roce 1934 zce|a zničena. Tento rybník byl pŮvodně vybudován
jako požární vodní nádrž, dlouhá léta však jiŽ k tomuto čelu
nesloužil. Proto bylo rozhodnuto o jeho rípravě, aby rybník mohl
opět slouŽit svému ričelu.
odbor Národní jednoty v Postňelmťrvku by| založen 18. května
1919, v měsíci, kdy byla zasazena,,lípa Svobody... Cinnost oNJ

byla velmi pestrá. Bohatá byla její činnost v oblasti kulturní
zaměŤenána poŤádání plesťt, hraní divadla atd. oNJ stál u
',od..
posléze
pomníku prezidenta

myŠlenkya
V

i u stavby

T. G. Masaryka

roce 1938. Cirurost oNJ byla 9. Ťijna 1938

a 6. prosince 1945

oNJ

pozastavena
ukončil definitivně svoji činnost. Veškery

majetek byl tímto dnem pŤedán nově vzniklé organizaci TJ Sokol
PostŤelmťrvek.

V červnu 1945 se za učasti 52 členťrkonala ustavující

schúze Svazu českémládeŽe (SČM;, ale činnost nově zaloŽené

organizace byla provázena potižemi. Projevila se názorová

nejednotnost mezi členy orla, Junáka, skauty i ostatními a ani
členťrmnárodního vyboru se nepodaŤilo mládeŽ v obci sjednotit. 26.8. 1945 doŠloz iniciativy části členťrSČM k za|oženi

Sokola, ktery pŤevza| majetek byvalého odboru Národní
jednoty a ujal se i knihovny, která jí pŤed válkou patŤila'

od roku 1949 pak knihovnu pÍevza| MNV. V roce 1952 se
z TJ Sokol stala Dobrovolná sportovní organizace Sokol (Dso

Sokol). V roce 1957 se Sokol stal organizací Čs. SVaZu tělesné
vychovy. Jeho členovépoňádali veŤejná cvičenía aktivně se
zapojili i do nácvikri spartakiád. V roce 1955 poskytl krajsky
vybor DSo Sokol subvenci na opravu tělocvičny ve vyŠi
10 tisíc Kčs. Za tyto penize bylo poŤízeno obloženísálu'
vymalba a byla upravena galerie v sále. ProtoŽe v obci nebylo
venkovní hŤiště pro cvičení,vybudovali jej členovéSokola na
zahradě u sokolovny.
Místníkatolické spolky Lidová jednota a omladina, za|ožené
v roce 1919, se rozhody V roce 1936 uskutečnit stavbu Lidového
domu. K tomuto kroku byly pŤinuceny proto, že (záznam
z kroniky) ,,...jmenované spolky byly k stavbě donuceny místními
poměry. Nemohly se dohodnout s místními hostinskymi a svoje
zábavy poŤádaly v sousední vesnici v Chromči''' Dnes se to zdá
téměŤneuvěŤitelné, stavba pokračovala za vydatné pomoci
místních i pňespolních velmi rychle. 6. rinora započa|y pŤípravné
práce a 16. srpna 1936 se konalo za ve|ké ričasti osob slavnostní
otevŤení Lidového domu. V roce 1937,24. května, byla za|ožena
Jednota čs. orla, aby katolická m|ádež mohla cvičit ve svém
Lidovém domě. Nově zaloŽeny orel ve spolkové činnosti plně
nahradil sdruŽení katolické omladiny, které po vzniku Orla
pŤestalo ve své čirrnosti.

Za

vá|ky, po zákazu čirrrrosti orelské organizace, pŤevza|a
Lidovy dťrm do vlastnictví obec a dala jej k dispozici Škole, která
si z něj zŤidi|a tělocvičnu. V pruběhu válečnych let sloužil Lidovy
dťrm téžjako ubytovna německych vojákťr i jako sklad zabaveného
Židovského majetku. Po válce zťrstalLidovy drim v majetku obce,
norové události roku 1948 však zabránily tomu, aby byl vrácen
privodnímu majiteli. V tomtéžroce však o získánídomu začala
usilovat TJ Sokol. V dubnu 1968 se po dvacetileté odmlce
pňihlásila k Životu Cs. strana lidová, která si zažádala o vrácení
Lidového domu, ovšem marně. Teprve V roce 1993 byl Lidovy
dťrm politickym rozhodnutím vzešlym z jednání obecního zastupitelstva ze dnťr 14. 8. 1992 a 4. I. 1993 vrácen do vlastnictví
Jednoty čs. orla PostŤelmťrvek.

Místníspolky se nestaraly jen o své vlastní spolkové záIežitosti, sehrávaly velmi vyznamnou roli i v kulturním rozvoji vesnice.
PoŤádaly plesy, dožínkovéa masopustní zábavy, besedy, pŤednášky a pŤedevšímhrály divadlo. Byla to celá iada divadelních her,
které jednotlivé spolky nastudovaly. V některém roce Se konalo
i více pŤedstavení - dvě i tŤi premiéry. Divadelních her, které se
hrály' bylo nepňeberné množství, těŽko se dají všechny vyjmenovat tak, jak je jednotlivé spolky nastudovaly . Z nich lze pňipomenout hru Jánošík, kterou V roce 1928 sehráli hasiči, dále napŤ.
v Srpnu 1932 nastudovala Místníosvětová komise divadlo Gazdina roba a v Ťíjnu téhožroku společně s odborem Národní jednoty
sehrála |nl Ze|ené království. V dalšímroce nastudoval oNJ
divadlo Děvče od Čerchova, omladina sehrála divadelní hru
Námoiníkťrv sen. V dalšíchletech to byly hry Já nebyl vrahem
(oNJ), Poslední ratolest (omladina), Vesnička pod Šumavou
(omladina), Arcikněz (osvětová komise a oNJ), Děvče českésrdce zlaté (Agrární dorost se Sokolem z VyšehoŤí)a mnoho
a mnoho dalších.Dnes mŮžeme Ťici, že spolky v PostŤelmrivku se
svymi nastudováními četnych divadelních her zapsaly vyznamně
do dějin ochotnického divadla na severní Moravě. Po roce 1945
vhraní divadla naváza|a na místnítradici TJ Sokol apožárnici.
Vroce 1958 byl založen soubor divadelních ochotníkťr a jako
svoji první hru pŤedvedl fraŠku J. K. Tyla Tvrdohlavá žena
a zamilovany školnímládenec, V roce 1967 Naši furianti od
L. Stroupežnického atd. od roku 1958 zajiždě|o do PostŤelmťrvku
i putovní kino, nejdňíve Krajské putovní kino, později putovní
kino Domu osvěty zeZábŤehll.
Yyraznym projevem lidové tradice se pro PostŤelmťrvek stal
masopust' ktery pŤedstavuje sloŽity komplex obyčejŮ, znichž
mnohé svymi koňeny sahají do nejstarších dob a po staletí
doprovázely společensky a kulturní vyvoj našeho lidu. Zároveř se
dlouhodobě pevně začIeni| i do společenského a zábavniho života
vesnice, pŤičemžmagicky charakter obŤadu ustoupil do pozadí
auvolnil místo pro pňíleŽitost kzábavě. Pťrvodnínositel masopustních obyčejri - chasa, mládenci odvedenci, která v minulosti
byla prirozenym organizáÍorem (omladina)' je nyní nahrazena
jinymi skupinami - v PostŤelmrivku Spolkem dobrovolnych hasi

čri. Cely zvyk je dnes soustňeděn do jednoho dne. V neděli
odpoledne se koná pruvod masek po vesnici. Yycházi Ze Statku čp.
25 od Hrochťr (pŤízviskem ,,od Filepťt''), kde se vŠichni ríčastníci

pruvodu scházejí dlouho pŤed jeho začátkem' Tam byvá rovtěž
pohoštění - koblihy, koláče, cukrovinky, alkohol. V čele pruvodu
nese starosta hasičskéhospolku .palaš'', zanim velitel hasičri nese
děvčaty v krojích,
ooferulu,'. oba jsou doprovázeni
',hanačkami'',
za nimi pak jdou hasiči v unifotmách a kostymované postavy
- soudce, písaŤ, drábové, doktor a kat. Drábové nesou
',maŠkary''
lavici, na které jsou potom večer vypláceni delikventi. Hudba
hraje do kroku a pruvod za veselého volání ajásáni projde vesnicí
až na horní konec, kde se obrátí a jde do kulturního domu. V sále
je uŽ pŤedem kaŽdé volné místo obsazeno a všichni čekajína
príchod masopustního prrivodu. Starosta S,'palašem'', velitel
s ,,ferulí'', ,'hanačky'' a ostatní kostymovaní ríčastnícipruvodu
obejdou tŤikfát sál, starosta s palašem pak vystoupí na jeviště, kde
je palaŠslavnostně zavěšen na čestnémísto. Ferule se uschová až
do večernízábavy. Po tomto obŤadu je sÓlo pro hanačky' které
provedou Starostu a velitele hasičťr.Večer pokračuje masopustní
zábava s vyplácením. Kolem 22 hodiny pÍicházeji do sálu
maskované postavy - soudce, písaŤ, lékaŤ, kat a drábové, kteŤí
nesou trestní lavici. PísaŤ pŤedá soudci knihu, zniž ten pŤedčítá
prohňešky některych obyvatel obce a zároveije odsuzuje ktrestu
určitéhopočtu rafi. PŤítomny doktor ,,vyšetŤí''odsouzence,
pŤípadně mu nabídne uklidĎující ,,léky" - rum nebo toaletní papír.
Drábové poté odsouzence uchopi asnaži se jej pŤivázat k lavici.
Dochází k tahanicím, pŤi nichž drábové nakonec vitězi a pokládají
odsouzeného na lavici. Kat za zvukťr smuteční hudby provede
exekuci. Po potrestání všech hŤíšníkuse soud odebere ze sálu. Na
samy konec sundá starosta hasičskéobce palaš z čestnéhomísta,
poděkuje pŤítomnym zaučast a masopustnizábava končí.
Život obyvatel Postielmrivku vŠak neplynul jen v radovánkách' Chvíle klidu a pohody byly stŤídrínyudálostmi, pro Život
obce krutymi a neradostnymi. Válečnéudálosti od 19' století jsou
pro PostŤelmrivek spojeny s rokem 1866, kdy krajem postupovala
poraŽená rakouská armáda pŤed Prusy. ohlas válečnych událostí
dozníval v lidovém vyprávění. Památka na Prušáky, kteŤípŤes

obec táhli, se zachovala v názvl místníhospody Josefa Štodta,
která svťrj název nesla i na vyvěsním štítě. ,,Hostinec u vydírajících Prušálni''. Vyvěsní štítje pomalován vyjevem, kdy pruští
vojáci vyvádějí z ch|éva krávu a vesnická rodina tomu smutně
pŤIhliží.Dnes je Štítuložen ve sbírkách okresního vlastivědného
mL|Zea vŠumperku aje umístěn vexpozici gastronomie vmohelnickém muzeu.
PŤes strádání, nemoci a ztráty, které pŤinesly prrichody vojska
krajem V roce 1866, dolehly na PostŤelmťrvek mnohem vyrazněji
obě světové války. Během I. světové války, do nížnarukovalo
mnoho mlž:iu z Postielmťrvku, se projevovala bída válečnych let.
Rekvizice zemědělskych plodin zpťrsobovaly jejich nedostatek
a drahotu, mezi lidmi vládla bída a nouze. Konec války byl i pro
Postielmťrvek spojen se vznikem samostatné republiky. Byl
postaven pomník prezidentu osvoboditeli - T. G. Masarykovi.
K jeho odhalení došlo 6. června 1938 péčía nákladem odboru
Národní jednoty.
II. světová válka zristávala zpočátku pro občany spojena
pňedevším s prťrchodem německé armády obcí a s odstraněním
pomníku prezidenta Masaryka. Bronzová Masarykova busta byla
pňed pŤíchodem Němcťr s podstavce odstraněna a uschována až do
roku 1941, kdy byla na rozkaz německych ríŤadťrodvezena jako

surovina pro válečné ríčely.Stejny osud postihl i dva zvony zvěže
kaple sv. Michala. Po válce bylna věž osazen náhradní zvon,ktery
však během doby praskl. Zásluhou věŤících'kteŤíuspoŤádali
sbírku na poŤízenínovych zvonťt, byly v Brodku u PŤerova,

u známé zvonaŤské rodiny Dittrichovych, zakoupeny dva nové
Zyony, které byly 30. záŤí 1990 slavnostně vysvěceny a vyzvednuty navěž kaple.
V roce 1946, pŤesně 23. června' se TJ Sokol PostŤelmťrvek na
své schťrzi usnesl obnovit a Znovu odhalit pomník prezidentu T. G.
Masarykovi a již 29 . června se na zahradě u BalcárkLr konala velká
slavnost. Novou bustu T. G. Masaryka zhotovil akademicky
sochaŤ Julius Pelikán z olomouce. Masarylďv pomník však ještě
neměl šanci na dlouhou existenci. V roce 1962 se opět vyskytly
tendence kjeho odstranění. 17. srpna 1962 ,,po projednání ve
vyboru vesnické organizace KSC rada MNV doporučila a plenární

zasedáni jednomyslně souhlasilo s odvezením pomníku TGM
z naŠíobce, ktery provedli 17. 8. archivní pracovníci oNV,'. Busta
T. G. Masaryka pak dlouhy čas odpočívalav depozitáŤích
okresního vlastivědného muzea v Sumperku. aby po revoluci
v roce 1989, pŤesně v roce 1991 byla vyžádána obci zpět, a byla
Znovu dťrstojně umístěna. K odhaIení busty doŠlou pŤíleŽitosti
sjezdu rodákťr v roce 1997.

PonNrxÁNÍ v ogcr
PostŤelmúvek byl v minulosti takovym společenstvím, které
bylo hospodáŤsky takŤka samostatné. Ten uměl to, jiny ZaSe ono'
a tak se všichni navzájem doplřovali a pracovně na sebe nayazovali. Vesničtíkutilové se dovedli postavit k jakékoli práci a mnozí
znich byli doslova vŠeumělci. Sklony kurčitépráci se postupně
vyhrařovaly v Ťemeslnou čirrrrost, akdyž potŤeby pominuly,
zanikla i rilzná ňemesla.
Bez tesaŤťt by nebylo roubenych domkLr. Roubené domky
zanik1y, ale tesaŤina zťrstávala nadále dťrležitou pŤi stavbě krovri
a ruznych dŤevěnych pňístŤešku.
Jakmile se začaly stavět zděné domky,vylživa|y se jíly na trati
směrem k VyšehoŤík vyrobě cihel - vepŤovic. Nakopany jíl se
propracoval prošlapáním, zbavi| se kamínku a za občasného
za|éváni se nechal dozrát. Potom se dŤevěná forma vysypala
jemnym prachem a do ní se napěchoval kus pŤipravené hlíny.
Hotové cihly se kladly do Ťádku na Vyrovnané ploše' až zatvrd|y,
pŤevrátily se a nechaly se dosušit. Potom Se narovnaly do
hromádek. Někdy se cihly také vypalovaly' ale tady bylo zapotÍe_
bí, aby dobŤe vyschly, a to trvalo pětaž šest tydnťr.
Nezbytnym pro obec byl kováŤ, ktery byl pŤedevšímtaké
podkováň, protoŽe ,,obouval'' koně. Kromě toho vykoval vše, co
kdo potŤeboval. KoláŤ byl pro vesnici také nepostradaÍe|ny,vždyt
dělal násady, top rka, stejně jako dŤevěné součásti pluhu' bran
a válc , kolečka, trakaŤe, voziky ajiné věci.
ostatní Ťemesla, jako napň. košíkáŤství'pometláňství a další
zťrstala začleněna mezi domácké a podomácké práce.

Protože byl PostŤelmťrvek obcí vyhradně zemědělského
charakteru, bylo ňemeslné a prŮmyslové podnikání určitou
vyjimkou. ZemědělcŮm pro Zplacování obilí na mouku slouŽil
mlyn, v minulosti rlazyvany hraniční.V jeho blízkosti byla poStavena roku 1924 ipi|a, zpracovávající dňevo z okolních lesú.
Místníholožiska vhodné hlíny bylo V roce 1883 vyuŽito pro
ztizeni menšívyrobny cihel, spojené s těžbou šamotové hlíny.
Mezi chudšímiobyvateli PostŤelmúvku byla od roku 19ll
rozšíŤenavyroba nití.

V roce 1957 otevňel MNV v rámci drobnych plovozoven
pískovištěna poli F. Kvapila, ktery je pŤedal obci k dispozici.
V roce 1958 MNV zŤídil kromě pískovny ještě dalšíprovozy:
kamenolom' opravnu elektromotorťr, krejčovstvía tesaŤství.
V obci byly dva hostince, hostinec Vykrutťrv, zvany,,Na Kandii'', a hostinec J. Štodta, se svéráznym názvem vycháze1icim ze
skutečnych událostí války s Pruskem v roce 1866, ,,Hostinec
u vydírajícíchPrušáku''.
Pťrvodní obchod ,'U Čiklťl'.pŤevzalo V roce 1960, pŤes
protesty majitele, do vlastnictví Lidové SpotŤební druŽstvo
(LSD) Jednota. Pro dobry chod zŤídilo dohlížecívybor, v němž
pracovali F. DvoŤák ml., M. Matura, A. Krobot a J. Drozdová,
v prťrběhu let se členovédohlíŽecího vyboru měnili. Na pravidelnych vyročníchčlenskych schťrzích se hodnotil plán maloobchodního obratu, posuzovaly a Ťešily se stíŽnosti spotŤebitelťr
a plánovala se pravidelná kontrolní čirurost. V listopadu 1962
však došlo k uzavňení prodejny a obec byla nepravidelně zásobována pojizdnou prodejnou. Když se podaŤilo Znovu získat
prodavačkrr' prodej v obci se po rípravách prodejny znovu l8. 2.
1963 obnovi|. Záhy se ukázalo, že obchod již nevyhovuje
současnym poŽadavkťrm. V roce 1968 bylo proto rozhodnuto
postavit novou prodejnu a 28. července L969 byla samoobslLrŽná
prodejna otevŤena. Šloo vysledek dobré spolupráce vŠech členťr
Spotiebního družstva Jednota i ostatních obyvatel v obci. V sou-

časnédobě je vPostŤelmťrvku 11 podnikaÍeli, 25 občanťrje
v evidenci zapsáno jako samostatně hospodaŤícírolníci a ostatní
občanéPostňelmťrvku dojíždějíza prací ponejvíce do Zábreha
a do Šumperka.

A co z minulosti zastává Živou tradicí?
Živou zistává ona neobyčejná odhodlanost našich pňedku

vyzrát nad pŤekážkami jak v obděláviíní pťrdy, tak ve zpracováváni
nepoddajnych materiálri. Dovedli se postavit ke své práci, vzit ji za
správny konec, dokázali neustále vylepšovat pracovní postupy,
vnést do své práce nejen smyslpro ričelnost, ale také pro krásu. To

vše zaslouŽí obdiv a ctu... Bude také naše práce po staletích
pŤedmětem obdivu potomk ?

ZÁvĚnnvl
Nahlédli jsme do minulosti naŠívesnice. AŽ pŤílišhluboko Ťeknou někteŤí, tak hluboko, že se odtud nedohlédl dnešek. Stává

Se, Že do minulosti se někdy utíká, kdyŽ současnost nestojí za
zamyšlení a není o ní co Ťíci.
Bylo by nespravedlivé vinit z něčeho podobného toto vyprávění. A nebylo by pravdivé, protože PostŤelmťrvek se za poslední
desítky let změnil k nepoznání.
Z chaloupek vyrostla sídla moderních lidí. Už ani ti nejstarší
neznajiputynky navážkách,voda teče normálně aŽ do domťr. Stojí

zde kulturní dťrm, obcí vede pěkná silnice lemovaná chodníky,
funguje zde telefon' je zdehezká prodejna a já nevím, co ještě by
se dalo vyjmenovat, aby se na něco nezapomnělo. Ale toto
všechno vribec nebylo smyslem vyprávění...
Nahlédnutí do minulosti bylo záměrrré a je pŤesně vymezené
názvemvyprávění. PŤivedlo kpoznáni,žezde lidé v minulosti těžce
pracovali, pŤetěžce ži|i, a|e málokdy s hlavou pŤílišsklopenou.
zemi sdělali a Svatou ji učinili tím potem svym a krví
',Nesdělanou
pŤesně
tak, jak to Ťíká Alois Jirásek v uvodu ke Starym
Svou'',
pověstem českym. A jestliŽe tuto posvěcenou zemi po více neŽ šest
století nikdy neopustili - a kdyŽ ano, tak se sem rádi vraceli, jestliže
drsné prostŤedí vesničky lidi neodradilo, pak to o něčem velice
vážnéma dťrležitémnapovídá. Napovídá to o tom, že občanéSrostli
s touto zemi a mezi sebou navzájem, že s tímto krajem svych
bližníchjedno jsou. A stále budou. Toto pozniínía nic víc bylo
smyslem vyprávění...

PLULI RYTIRI PO VODE
(:

Pluli rytíňi po vodě,

pŤipluli k jedné hospodě.
(:

:)

Hezkou, šenkyňi, dceru máš,
ji asi odchováš? :)

komu

(: To není, rytíŤi, dcera má,

tojejen děva sluŽebná.

:)

(: Lenorku pro vodu poslali,

zlolu zradu na ni chystali.
(:

:)

Lenorko, běž|ožerozestlat,

rytíŤ je unaven' chce

jít spat.

:)

(: Lenorka do pokoje vstoupí,
rytíŤjícestu zastoupí. :)
(: Pověz mně, Lenorko, služebná,
jak ses sem asi dostala? :)
(: Když jsem já maličká byvala'
pod okénkem si hrávala. :)
(:

Jeli oni tudy cigáni,

do vozu si mě zlákali.

:)

(: D m otce mého je z kamenu,
okna jsou obě z mramoru. :)
(: Ty

nejsi, Lenorko' služebná,

ty jsi má sestra jediná.

:)

(: Sedum letjsem tějiŽ hledal,
sedumdesát koní strhal. :)

Balada o nalezené sestŤe, tak jak ji zapsal Bohuslav Indra
v PostŤelmťrvku v roce 1932. Teldy mu ji zpívala paní Marie
Kinclová. Zápis písně je uloŽen v Ustavu etnografie a folkloristiky
v Brně, sign. A zl4lI.
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