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Stráž

Torzo podstavce kříže před obnovou v roce 2012

Historická fotografie lokality

Osobnost Želechovic

		 Místo, na kterém se nacházíme, bylo odpradávna nazýváno „Stráž“. Podle tradice zde stávala hranice
připravená k zapálení v případě blížícího se nájezdu Turků a uherských povstalců, tzv. Kuruců. Signálem
byl také kouř z hory Vartovna, kde střežili hranici valašští portáši a která je odsud velmi dobře viditelná.
Na jejím vrcholu dnes stojí rozhledna. Ze Stráže bylo možno varovat obyvatele všech vesnic historicky
spadajících pod želechovickou farnost, tedy Želechovic, Lužkovic, Lípy, Klečůvky, Zádveřic, Příluku
i Jaroslavických Pasek.
		 Jedná se také o lokalitu, kde předchozí generace hojně chodily v procesích prosit z jara do polí za úrodu
a po sklizni za ni opět děkovat. Toto všechno jsou důvody, proč zde byl našimi předky vystavěn kříž,
původně pravděpodobně dřevěný, později od roku 1906 současný kamenný. Z věnovací listiny se dovídáme,
že za jeho vznikem je dar rolníků Františka Špendlíka a Jana Žaludka. Kříž sloužil svému účelu, a navíc
se u něj zastavovaly pohřební průvody z Lipských Pasek. Postupem času však začal chátrat a byl povalen
vandaly. Zůstalo z něj pouze torzo podstavce zarostlé v křoví, které desítky let čekalo na dobrovolníky
z řad našich spoluobčanů. Ti kříž i jeho okolí v roce 2012 uvedli opět do stavu, který máme před sebou.

Detail kříže

P. Jan Vychodil (1848–1926)
Narodil se v roce 1848 v Třebčíně, vystudoval v Olomouci a byl vysvěcen na kněze.
Následně 16 let působil na Velehradě, kde projevil zájem o historii tohoto poutního
místa a zejména cyrilometodějskou misii. Z nejvýznamnějších děl jmenujme především
Popis velehradských památností, Mistr Jan Hus aneb Sv. Cyril a Metoděj či Staré
obrázky velehradské. V letech 1890–1904 byl farářem v Želechovicích a zde jako první
zmapoval minulost naší obce, založil Pamětní knihu farnosti a celkově byl společensky
činný. Stojí za vznikem čtenářského spolku Theodor, farní Jednoty cyrilské, hasičského
spolku i rolnické zádruhy.
zřizovatel NS je obec Želechovice nad Dřevnicí, datum realizace 2018

Dětský obrázek – nájezd Turků

Celkový pohled po rekonstrukci

Rozhledna na Vartovně

