Prohlídku začneme u 1. zastavení, kde se dozvíme základní
informace o Želechovicích. Děti si zde vyzvednou brožurku, s jejíž
pomocí budou po cestě řešit zajímavé otázky a úkoly. Vydáme se
kolem pošty (bývalé Orlovny). Most přes potok Obůrek nás dovede
na náves s pomníkem padlých a původní školní budovou z roku
1867, kde dnes sídlí obecní úřad. Po chvíli se po pravé straně
vynoří hlavní dominanta – kostel sv. Petra a Pavla. Pod korunami
tří staletých lip se u 2. zastavení můžeme dozvědět více
o historii chrámu i jeho interiéru. Po staré pasekářské cestě pak
vystoupáme na temeno hory Stráž s obnoveným křížem, kde nám
3. zastavení připomene tajemnou minulost této lokality. Zahledět
se zde můžeme do údolí meandrující řeky Dřevnice. Po krátkém
odpočinku pokračujeme dále a osvěžíme si znalost pestré škály
keřů, které nás zaujmou na jaře svými květy, na podzim pak plody
nejrůznějších barev a tvarů. Po pravici nás upoutají svěží zvlněné
pahorky a další cestu nám zpestří příjemný lesní úsek. Dorazíme
až ke staré oskeruši, kde si u 4. zastavení přečteme o zdejší
krajině a životě lidí v ní. Je to také místo nejkrásnějších výhledů
na věnec Hostýnských a Vizovických vrchů, na druhé straně pak
na malebné zalesněné kopce s pasekářskými chalupami v úpatích.
Polní cestou pak sestoupíme k blízkému lesíku a k osadě Obůrky.
Mezi zahrádkami dorazíme k úvozu s 5. zastavením u přírodní
památky Na Želechovicích pasekách, proslulé výskytem vzácného

jaterníku podléšky. Vedeni značenou stezkou prokličkujeme
bočními uličkami, až staneme před hraničním kamenem
z roku 1767 u 6. zastavení, který nám připomíná dávné selské
povstání. Čeká nás ještě kratší úsek obydleným územím, avšak
brzy nás překvapí až pohádkově kouzelné údolí Kamenného
potoka se starou Sousedíkovou chalupou, mnohými považované
za nejromantičtější úsek naučné stezky. Zdejší 7. zastavení nás
seznámí se životem místních Pasekářů. Zvládnout ještě budeme
muset druhý náročnější výstup, tentokrát hlubokým lesem
s korunami stromů tvořícími klenbu nad širokou pěšinou. Kolem
zapomenutého lomu se napojíme na cestu, která nás povede
krajinou polí, luk a remízků. O životě v přírodě se více dozvíme
u 8. zastavení. Po cestě pak pokračujeme dále kolem myslivecké
chaty a před návratem do vesnice se ještě na chvíli zastavíme
u 9. zastavení, které nám připomene mnoho zajímavostí
z historie. Po napojení na cestu od Pasek ještě uděláme poslední
příjemnou přestávku „Na střelnici“, kde děti najdou malé hřiště,
dospělí si přečtou u 10. zastavení něco o našich spolcích a společně
se pak v letních měsících občerstvíme u místní hospůdky. Pak již
nás čeká návrat do středu obce, kde u výchozího bodu naučné
stezky děti vhodí do schránky vyplněné brožurky. Šťastný návrat
domů a pokud se Vám líbilo, pozvěte na procházku naší naučnou
stezkou i své přátele.

Vítejte na naučné stezce
Želechovice nad Dřevnicí

Milí návštěvníci,
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srdečně Vás vítáme v Želechovicích nad Dřevnicí – v obci
s bohatou historií, pestrým přírodním bohatstvím i širokou
nabídkou kulturního dění.
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V roce 2018 byl připraven devítikilometrový okruh naučné
stezky propojující zdejší nejvýznamnější lokality. V jarním
období tady můžeme obdivovat koberce rozkvetlých jaterníků
i mnoha jiných bylin, starý hraniční kámen nám připomene
krvavou selskou rebelii proti dělení lesů v roce 1767, dozvíme se
o památkách v obci – kostele sv. Petra a Pavla, pomníku padlých
či obnoveném kříži na legendární hoře „Stráž“. Cestou nás čekají
nádherné scenérie malebné krajiny s roztroušenými pasekářskými
usedlostmi i vzdáleného hřebene Hostýnských vrchů.
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Trasa naučné stezky je poměrně nenáročná a vhodná pro rodiny
s dětmi, ale třeba i pro aktivní seniory. Absolvovat je nutno
pouze 2 kratší výstupy, po jejichž dosažení nás očekává odměna
v podobě kouzelných výhledů. Na několika místech je možné si
okruh zkrátit a rozdělit na více etap, nicméně ten, kdo jej projde
celý, prožije příjemný a poučný výlet do přírody, který je navíc
pro děti doplněn každoročně obměňovanou soutěží.
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