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Selské povstání v roce 1767

Původní hraniční kámen

Perokresba Ferdinanda Filipiho z 50. let 20. století

Osobnost Želechovic

Lokalita před úpravou

		 Od nepaměti zdejší lid svobodně využíval nerozdílné lesy (valašsky „hory“), těžil stavební i palivové
dřevo, pásl dobytek a opadané listí odvážel jako stelivo na zimu. Až v roce 1748 bylo bez přítomnosti
zástupců obyvatel dotčených obcí rozhodnuto o vytyčení hranic mezi jednotlivá panství, což znamenalo
významné omezení jejich svobod. Dne 1. října 1767 se mělo konat usazení hraničních kamenů. Sešlo se zde
však asi 700 mužů, kteří na protest kameny svezli na hromadu a po přítomné komisi žádali spravedlivé
jednání. Reakcí bylo následné zatýkání obyvatel Provodova, Zádveřic a Lípy. Poddaní zaslali stížnost
přímo k císařskému dvoru a současně přinesli krajskému úřadu v Uherském Hradišti své memorandum,
ve kterém žádali vyčkat rozhodnutí z Vídně, na což hejtman odmítl přistoupit.
		 Další události nastínil ve svém díle „Boj za práva poddaných v horách Vizovických“ provodovský farář
František Müller. Čety vojáků obsadily vzpurné obce a ozbrojenci byli přítomni i při opětovném pokusu
o kladení hraničních kamenů onoho „krvavého“ 15. prosince 1767. Protože argumenty a snahy poddaných
o vyjednávání nebyly přijaty, došlo k bitvě, při které se na vojáky vrhlo několik tisíc obyvatel ze širokého
okolí. Armáda vystřílela 177 nábojů, které si vyžádaly desítky raněných a pět obětí - čtrnáctiletou dívku
z Rakov, mladou maminku neznámého jména, Martina Svačinu – zedníka ze Želechovic, Martina Večeřu
a Pavla Janulu – sedláky z Rakov. Marie Terezie, pobouřena potupou svých vojáků a zároveň zarmoucena
ztrátami lidských životů, odvolala z funkce krajského hejtmana a nařídila přísné vyšetřování, jehož
výsledkem byla řada odsouzených a uvězněných na brněnském Špilberku.
		 Hraniční kameny byly nakonec usazeny v roce 1772.

Kapitán Vladislav Chalupa (1871–1957)
Významná osobnost zejména ve vojenských kruzích. Vladislav Chalupa se narodil
a vyrůstal v Želechovicích. Již jako mladý se však dostal do Francie, kterou dokonce
roku 1900 reprezentoval v cyklistice na letních olympijských hrách v Paříži. V době
1. světové války působil ve 21. pěším pluku francouzských legií. Známý je rovněž jako
spoluzakladatel pařížského Sokola a činný v tomto spolku byl i v Želechovicích, kam
se po válce vrátil a strávil zbytek svého života. Působil rovněž v hodnosti kapitána
ve výslužbě při jezdeckém učilišti v Pardubicích.
zřizovatel NS je obec Želechovice nad Dřevnicí, datum realizace 2018

Hájenka ve Vidovách kolem roku 1900

Provodovský farář František Müller

Dětský obrázek – zbraně sedláků

