zastavení č. 7

Život na Pasekách

Život na Pasekách byla dříve celoroční tvrdá dřina a vše se točilo kolem
hospodářství. Od jara do podzimu namáhavá práce na polích, které
přinášelo obživu, v zimě pak údržba hospodářského nářadí.

zastavení č. 9

Historie obce a okolí
Historie naší obce je velmi dlouhá. V roce 2011 jsme v obci uspořádali
velké oslavy významného výročí obce, na kterých se podíleli všichni
aktivní Želechovjané, a znova si připomněli, že mají důvod být na svou
obec patřičně hrdí.

1. Otázka mladší děti – zkuste vyjmenovat a napsat alespoň tři
zvířata, která na statku na Pasekách žila. Uveďte, čím byla
pro lidi prospěšná.

1. Otázka mladší děti – zamyslete se a doplňte název řeky, která
odděluje Želechovice od Lužkovic.

…................................................................….......................................................…......................................................

…................................................................….......................................................…......................................................

..........….......................................................…................................................................…............................................
......................…........................…........................…........................…........................…........................…........ (dopiš)

2. Otázka starší děti – tráva na loukách při hospodářství se
vždycky dvakrát ročně kosila. Věděli byste, jak se říkalo trávě
při druhém kosení? Napovíme vám:
vltava

2. Otázka starší děti – zkuste odhadnout, v kterém roce máme
první historickou zmínku o Želechovicích? Napovíme Vám:
v roce 761
v roce 1261
v roce 1561

otava
rotava

zastavení č. 8

Živá příroda
Do naší obce zasahují Vizovické vrchy svými smrkovými zalesněnými
hřebeny. Jižní část obce - Želechovické paseky - to je typická valašská
krajina s pasekářskými usedlostmi. Mezi lesy, kolem usedlostí, jsou
políčka a louky k pastvě dobytka. Nad vesnicí se tyčí vrcholy Lysá,
Drdol, Klenčov a Úbice.
1. Otázka mladší děti – podle jakého města mají vrchy okolo
nás název? Napovíme vám – vláček zde má konečnou a je tam
hezký zámek:
......................…........................…........................…........................…........................…........................…........ (dopiš)

zastavení č. 10

Spolky v obci
Pro každou obec je velmi důležité, aby žila i samostatným kulturním
životem, a proto zde působí různé spolky, které kulturní život v obci
organizují.
1. Otázka mladší děti – u nás v obci působí dva spolky téhož
zaměření, jeden v centru obce, druhý na Pasekách. Věděli byste,
které to jsou? Nápověda - chrání majetek a životy lidí před ohněm
......................…........................…........................…........................…........................…........................…........ (dopiš)

Milé děti,

2. Otázka starší děti – v obci máme také dvě budovy, které
v minulosti sloužily spolkovému životu pro kulturní a sportovní
aktivity. Jedna doposud slouží, ve druhé z nich se dnes nachází
pošta. Zkuste uhádnout, o jaké spolky se jednalo?

připravili jsme si pro vás na naší naučné stezce
malou soutěž na které vás vítá skřítek Želechovjánek.
Ke každému zastavení se vztahuje úkol, který máte
splnit. Kvíz je rozdělen na 2 kategorie - mladší a starší
děti. Mladší děti jsou do věku 8 let, starší od 9 let.
Správnou odpověď zakroužkujte, kde je potřeba
dopsat text, dopište. Až dojdete na konec naší stezky,
vyplněný letáček s odpověďmi hoďte do uzamykatelné
schránky. Ta je u zastavení č. 1.

Orel a Sokol
Lev a Tygr

2. Otázka starší děti - zkuste uhádnout, jak se dá určit podle
letokruhů u pařezu světová strana sever:
na sever jsou letokruhy hustší
na východ jsou letokruhy hustší
nedá se to poznat, nutně potřebuji kompas

Sup a Krkavec
Milé děti, došly jste až na konec naučné stezky. Věříme, že se
Vám procházka líbila a něco nového jste se také přiučily.
Do schránky u prvního zastavení můžete odevzdat vyplněnou
kartičku. Budeme rádi za všechny připomínky Vás i Vašich
rodičů, které můžete buď vhodit do schránky na zvláštním
papíře nebo zaslat na e-mail obce.
A někdy zase na shledanou!

Jméno a příjmení: ......................…........................…........................….............…........................
Věk: ......................…........................…........................…........................…...........................…........................
Adresa: ......................…........................…........................…........................…..................…........................

zastavení č. 1

Želechovice nad Dřevnicí – obecné
informace
Naše obec se nachází v podhůří Vizovických vrchů na levém břehu
řeky Dřevnice. Středem protéká potok Obůrek, který dlouho odděloval
obec na dvě historické části. Vlastní vesnice leží v severní části, na
jihu jsou pak roztroušené pasekářské usedlosti. První zmínka o obci
se váže k roku 1261.
1. Otázka mladší děti – zkuste poprosit o pomoc rodiče.
Poblíž kterého velkého města se naše obec nachází?
......................…........................…........................…........................…........................…........................…........ (dopiš)

2. Otázka starší děti – zkuste odhadnout, kolik obyvatel
v současné době žije v naší obci:
100–500 obyvatel
800–2500 obyvatel
3000–5000 obyvatel

zastavení č. 2

Kostel, farnost, hřbitovy, památné lípy
Každý kostel je zasvěcený některému svatému. Téměř vždy jsou tito
svatí zobrazeni na hlavním oltáři.
1. Otázka mladší děti – rozhlédněte se a zjistěte, jaký symbol
je na malé věži kostela:
kohout
páv
papoušek
2. Otázka starší děti – zkuste zjistit, kterým svatým (je to
dvojice) je zasvěcen kostel v Želechovicích nad Dřevnicí?
Napovíme Vám
Sv. Cyril a Metoděj
Sv. Petr a Pavel
Sv. Jáchym a Anna

zastavení č. 3

Stráž – místo varovných ohňů, kříž
Došly jste na kopec, který má výstižný název Stráž. Místo bylo dobře
viditelné ze všech stran, jak od Vizovic, Klečůvky či Příluku, tak také
ze samotné vesnice - proto zde byly v minulosti zapalovány ohně, které
varovaly široké okolí před hrozícím nebezpečím. Zároveň je to místo,
odkud je hezká vyhlídka, má své kouzlo, a asi i proto bylo vybráno
pro postavení kříže.
1. Otázka mladší děti – na místě, kde stojíte, jsou dva krásné
stromy. Zkuste poznat, o jaké stromy se jedná. Nápovědou
vám bude, že jejich listy mají tvar srdce, jsou naším národním
stromem a stejně se jmenuje i blízká vesnice
......................…........................…........................…........................…........................…........................…........ (dopiš)

2. Otázka pro starší děti - zkuste uhádnout, proč byly
v minulosti stavěny našimi předky kříže

zastavení č. 5

Přírodní památka na Želechovických
pasekách – jaterníky podléšky
Nyní se nacházíme v přírodní památce, v místě naleziště jaterníku
podléšky. Je to vytrvalá nízká bylinka rostoucí v listnatých lesích.
V ČR roste hojně, ale na východní polovině Moravy, tedy i u nás, se
jedná o velmi vzácnou nebo zcela chybějící rostlinu. Dříve se používala
jako léčivá bylinka při onemocnění jater nebo dýchacích cest.
1. Otázka mladší děti – co myslíte, podílejí se nějak mravenci
na rozrůstání této chráněné rostliny?
Ano – semeno je lepkavé a voňavé, je pro ně lákavé, proto si
ho odnášejí do zimních zásob a občas některé cestou ztratí
Ne – nejsou jako Ferda Mravenec, tak je semena
nezajímají a nechce se jim nic nosit
2. Otázka starší děti – zkuste uhádnout, která jarní květina
je jedovatá a má nádherně vonící bílé zvonky:

jako připomínka bolestné události, poděkování za
uzdravení, narození dětí či šťastný návrat z válek

petrklíč prvosenka jarní

bylo to vyznačení místa, kde se odehrála významná
bitka mezi sousedními vesnicemi

zvonek luční

místo rádi navštěvovali, tak si ho tak poznačili
zastavení č. 4

Krajina a lidé

Při procházce našimi Pasekami narazíme na zdánlivě opuštěné kouty
kraje. Krajina se postupem času změnila, vymizely meze a remízky,
vyschly studánky, řada chalup už nestojí na svém místě nebo byly
přestavěny. Na Pasekách se vše točilo kolem hospodářství, které zajišťovalo
obživu nutnou pro přežití v těžkých podmínkách.
1. Otázka mladší děti – zkuste uhádnout, pod jakým vzácným
stromem stojíte:

konvalinka vonná

zastavení č. 6

Selské povstání v roce 1767 a první
hraniční kámen
K tomuto místu se vztahuje smutná událost z roku 1767, kdy mělo být
provedeno za vojenského dohledu nové rozdělení okolní hory mezi
majitele přilehlých panství. Poddaní se postavili proti, vykopali nově
osazené hraniční kameny. Dne 15. prosince téhož roku se zde sešlo
několik stovek lidí, mělo být vytyčeno nové rozhraničení, vojáci začali
střílet do davu. Zůstalo zde pět mrtvých a několik zraněných.
1. Otázka mladší děti – jak se jmenuje sekyrka typická pro zbojníky?
hanačka

smrk ztepilý

valaška

líska obecná

slezačka

jeřáb oskeruše
2. Otázka starší děti - zkuste uhádnout, kolik metrů čtverečních
má hektar:
1 000 m2
10 000 m2
100 000 m2

2. Otázka starší děti – spočítejte, kolik let uplynulo od selského
(dopiš) a zamyslete se, proč si tuto událost
povstání?
stále připomínáme a proč si našich předků vážíme?
............................................................

byli stateční a bojovali, protože chtěli nadále svobodně
pást v horách dobytek a brát si dřevo ze zdejších lesů
neměli co na práci, a tak hledali, čím by se rozptýlili

