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Život na pasekách
		Vkročili jsme do romantického údolí Kamenného potoka se starou Sousedíkovou chalupou. Nalezneme
zde stopy dávno zapomenutého života místních pasekářů, který se točil kolem hospodářství, péče o dobytek
a polních prací. Na jaře to bylo setí obilí, sázení zemáků a řepy, postupně přicházelo na řadu sečení a sušení
trávy a samozřejmě žně a sklizeň. Klasy obilí se skládaly do panáků, které byly odváženy do stodol a mláceny
cepy. Řepa byla okrajována a skladována ve sklepech. Významným bylo v tomto kraji pěstování ovoce – jablek,
hrušek, třešní, ale především švestek, které pravý Valach nenazýval jinak než „trnky“. Ovoce se na zimu
konzervovalo sušením v sušárnách rozdělených na dvě části. Z jedné strany se topilo a v druhé byly rozloženy
lísky s nakrájenými plody. Z trnek se dělala také povidla, ale byly i kvašeny a páleny na slivovici – valašský
všelék. Mléko se ukládalo do sklepů či haltýřů, maso bylo uzeno a zelí se na zimu šlapalo do beček. Jídelníček
se skládal takřka výhradně z vlastních produktů, v kachlových kamnech se pekl i domácí chléb. V zimním
období se dralo peří, opravovaly se násady seker, motyk a jiného nářadí, pletly se slaměnce a košíky. Začátkem
roku pak probíhaly oblíbené zabijačky.
		 Ačkoliv byl hospodářský rok naplněn tvrdou prací, lidé na pasekách k sobě měli blízko. Za dlouhých
zimních večerů se při světle loučí odehrávaly sousedské besedy a vznikalo bezpočet příběhů a pohádek.
Lesy byly rájem pro místní děti, na stromech visely houpačky a hrazdy, v zimě se pak na svazích jezdilo
na saních – pešárech či dužkách z beček a k odrážení sloužily lískové pruty. Také dospělí si užívali církevní
i světské svátky v průběhu celého roku – nejrůznější zábavy a veselice, stavění májek, hody, poutě a mnohé
další radosti.

Pec – zdroj tepla i místo pro pečení chleba

Stará Sousedíkova chalupa

Osobnost Želechovic

Vybavení kuchyně

P. František Ass. Mezírka (1881–1931)
Narodil se v Želechovicích v č. p. 10 jako syn hostinského Františka Mezírky a jeho
ženy Julie z místního mlynářského rodu Polepilů. Vystudoval na katolického kněze
a stal se jedním z nejvýznamnějších rodáků. Po vzoru svého strýce Františka Polepila
vstoupil do řádu redemptoristů a v Praze se stal v letech 1918–1930 jeho provinciálem.
Pro své mimořádné nadání zastával rovněž post rektora koleje v Obořišti. Podporoval
unionismus, tedy hnutí za znovusjednocení katolické církve a pravoslaví. Pražskou
provincii rozšířil až na Slovensko. Je patrně jediným želechovickým rodákem pohřbeným
na vyšehradském hřbitově.
zřizovatel NS je obec Želechovice nad Dřevnicí, datum realizace 2018
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Zaniklá sušárna ovoce

