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Osobnost
Želechovic

zřizovatel NS je obec Želechovice nad Dřevnicí, datum realizace 2018

Rodačka z Hrádku na Vlárské dráze po vystudování učitelského ústavu
v Kroměříži působila v Mysločovicích, Roštění, Fryštáku a zlínské
Masarykově pokusné škole. Pro svou aktivní činnost v odboji byla
od března 1945 až do osvobození vězněna. Po válce se věnovala sirotkům
a učila želechovické děti na měšťance ve Zlíně. Její největší zásluhou
však je prosazení a vybudování nové školní budovy v Želechovicích,
která byla slavnostně otevřena 16. října 1949, a Emílie Klusalová se
stala její první ředitelkou. Po celý život zůstala svobodnou, ale své
žáky a učitelský sbor vnímala jako vlastní širokou rodinu.

Emílie Klusalová
(1892–1952)

		 Milí návštěvníci, buďte srdečně vítáni v obci Želechovice nad Dřevnicí. Protože v našem katastru máme
celou řadu zajímavých míst, připravili jsme pro Vás přibližně devítikilometrový značený okruh naučné stezky
vhodný pro všechny generace od rodin s malými dětmi až po aktivní seniory. Trasa je poměrně nenáročná
a v případě potřeby ji lze rozdělit do více úseků. Seznámíme se s minulostí kraje, s významnými stavbami,
s osobnostmi, navštívíme místa historických událostí, dozvíme se mnoho zajímavého o živé přírodě a vše
doplní nádherné výhledy do krajiny. Sezónně budeme připravovat i soutěžní hru pro děti.
		 Želechovice nad Dřevnicí jsou stará dědina zmiňovaná poprvé v roce 1261. Nachází se v malebném údolí
řeky Dřevnice v nadmořské výšce 242 m n. m., středem protéká potok Obůrek. Dnes zde žije necelých 2000
obyvatel. Jižní část katastru se rozkládá v odpočinkové a rekreační oblasti s roztroušenými pasekářskými
usedlostmi. Zasahují sem dva přírodní parky – Vizovické vrchy a Želechovické paseky. Nejvýznamnějšími
památkami v obci jsou kostel sv. Petra a Pavla, pomník padlých v obou světových válkách či obecní úřad
(původně školní budova z roku 1867). Romantickou krajinu pak zvelebuje mnoho křížů, pomníků a památných
míst. Želechovice vždy byly centrem pro široké okolí. Pod místní farnost v různých dobách spadala řada
sousedních vsí. V obci působí základní a mateřská škola, pošta, knihovna, obvodní lékaři pro děti a dospělé
a je zde hustá síť drobných obchodů a živnostníků. Svou činnost aktivně rozvíjí celá škála spolků, které
zajišťují pestré kulturní, sportovní a společenské dění. Samospráva byla obnovena na základě místního
referenda počínaje 1. lednem 2009 a od té doby obec prochází všestranným dynamickým rozvojem.
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