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Krajina a lidé
Výhled do pasekářské krajiny
Dominantní jeřáb oskeruše

Osobnost Želechovic

		 Po krátkém výstupu jsme se dostali na jedno z nejvýše položených míst naší stezky. Pod korunou
majestátní staleté oskeruše se můžeme kochat jedinečnými výhledy na věnec Hostýnských vrchů, na druhé
straně pak nás v malebné krajině zaujmou roztroušené pasekářské usedlosti. V době renesance, kdy docházelo
k rozvoji měst, vesnic a řemesel, narůstal počet obyvatel. Aby je země uživila, bylo nutno dobývat dříve těžko
dostupná místa v kopcích. V hustých lesích byly mýceny paseky a stavěny chalupy s políčky a pastvinami.
Postupně tak vznikala mozaikovitá krajina, citlivě tvořená místními obyvateli s tvrdými svaly a jemnou duší.
Člověk zde žil po dlouhá staletí v harmonii s přírodou. Za účelem uchování tohoto kulturního bohatství byl
v roce 2001 zřízen přírodní park Želechovické paseky, na jehož území za malou chvíli vstoupíme.
		 Směrem dále na jih pak krajina přechází v zalesněné hřebeny Vizovických vrchů. Dnes zde sice převládají
smrkové monokultury, avšak místy jsou zachovány i přírodě nejbližší dubohabrové háje. Lesní společenstva
jsou domovem mnoha vzácných rostlinných i živočišných druhů. Na úpatích kopců vytéká bezpočet studánek,
některé z nich dokonce sirnatého charakteru. Proto byly v minulosti v blízkém Zeleném údolí zřízeny malé
lázně, kam si místní obyvatelé chodili léčit problémy zejména pohybového aparátu.
		 Neprostupné a zalesněné hory bývaly také útočištěm psanců, povstalců, loupeživých rytířů a později
partyzánů. V dobách nájezdů Turků a Kuruců se v hlubokých lesích skrývali vesničané s dětmi, dobytkem
a drobným majetkem, který se jim podařilo při útěku zachránit. Rovněž na území Vizovických vrchů byl
v roce 1993 zřízen stejnojmenný přírodní park.

Harmonické soužití člověka s přírodou

František Motýl (1867–1945)
Želechovický rodák, starosta obce v letech 1911–1919 a 1923–1931 a významný regionální
politik. Stál v čele samosprávy v náročném období 1. světové války a při následných
společenským změnách vznikající Československé republiky. Založil varhanickou tradici,
ve které pokračovali i jeho potomci v několika generacích. Hudební schopnosti ocenil
i skladatel a ředitel kůru katedrály sv. Václava v Olomouci Josef Nešvera. Působil
rovněž jako vedoucí pěveckého sboru – Cyrilské jednoty. Po určitou dobu nesla jméno
Františka Motýla i jedna ze želechovických ulic, dnešní Podřevnická.
zřizovatel NS je obec Želechovice nad Dřevnicí, datum realizace 2018

Dětský obrázek – krajina a lidé

Na jarních pastvinách

Josef Polášek – Cesta na Stráž

