Naučná stezka
Zastavení

1

Želechovice
nad Dřevnicí

2

10
3
9

8

7

6

5

4

1

Obec Želechovice nad Dřevnicí

2

Kostel a farnost

3

Stráž

4

Krajina a lidé

5

Přírodní památka
Na Želechovických pasekách

6

Selské povstání v roce 1767

7

Život na pasekách

8

Živá příroda

9

Historie Želechovic

10

Spolky v obci

zdroj: www.mapy.cz

Historie Želechovic

Haldova papírna

Střed obce kolem roku 1900

Osobnost Želechovic

Březíkova hospoda v době první republiky

		 O životě lidí v našem kraji svědčí řada archeologických nálezů, nejznámější jsou keramické nádoby
z doby „lidu kultury popelnicových polí“ (1250–750 př. Kr.) na Přílucké ulici. První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1261, kdy východní polovinu vsi věnoval Vilém z Hustopečí nově založenému klášteru
ve Vizovicích, zatímco západní část byla součástí zlínského panství. Toto rozdělení vymezoval potok Obůrek
a trvalo až do roku 1848. Kraj byl opakovaně drancován nájezdy útočníků ze sousedních Uher, v době
nebezpečí se lidé ukrývali v hlubokých lesích. Koncem třicetileté války (1644) došlo k nezvykle tvrdým
trestům pro místní vzpurné obyvatelstvo, také čtyři obyvatelé Želechovic byli oběšeni. Před rokem 1726 došlo
k opravě místní papírny, panského dvora a šenku, následně proběhla barokní přestavba původně gotického
kostela. Významnou událostí pro celý kraj byla tzv. „Selská rebelie“ 15. prosince 1767, která je popsána
v zastavení č. 6. V průběhu 19. století se většina obyvatelstva živila zemědělstvím, postupně docházelo
i k rozvoji řemesel a živností – dva mlýny, papírna rodu Haldů, pohostinská činnost, sirné lázně, cihelna aj.
Těžkým obdobím byl průběh 1. světové války, kdy musela většina mužů bojovat na straně císařské armády,
někteří se však dostali i do zahraničních legií. Aktivně se místní zapojili do odboje za 2. světové války.
		 Po osvobození 4. května 1945 došlo k opravě mostů a komunikací, otevření nové školní budovy
a založení jednotného zemědělského družstva. K obci se postupně přičlenila i Lípa a Lužkovice, společně
pak roku 1976 ztratily samosprávu a staly se městskými částmi okresního města Gottwaldov. Po úspěšném
referendu vznikla opět od 1. 1. 2009 samostatná obec Želechovice nad Dřevnicí.

Václav Praxl, František Vaculík,
Josef a Ladislav Světlíkovi
Místní občané se významně zapojili do odboje proti nacistickým okupantům. Za podporu
partyzánů ve Vizovických horách (dodávky potravin, oděvů a zbraní) bylo začátkem
března 1945 v Želechovicích zajato asi 30 členů místní odbojové skupiny. Nejtragičtější
osud postihl starostu Sokola Františka Vaculíka (1905–1945), řídícího učitele Václava
Praxla (1904–1945) a bratry Ladislava (1924–1945) a Josefa (1919–1945) Světlíkovy, kteří
byli na sklonku války umučeni v plynové komoře. Uvedené čtveřici byla po osvobození
odhalena pamětní deska v želechovické sokolovně.
zřizovatel NS je obec Želechovice nad Dřevnicí, datum realizace 2018

Chalupa s doškovou střechou na Výpustě

Návštěva T. G. Masaryka v Želechovicích

Dětský obrázek - pomník padlých

