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Javoøinská nauèná stezka

   1. Pøedstavení NS; obec Velká n. Vel.
  2. Horòácko - o tradicích
  3. Javorník - obec a krajina
  4. Filipovské údolí - rekreace
  5. Megovka - buèiny
  6. Kubíkùv vrch - ochrana pøírody
  7. Nová Lhota - obec a folklor
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Realizaci nauèné stezky finanènì podpoøilo:
Ministerstvo životního prostøedí

Realizace a spolupráce:
Èeský svaz ochráncù pøírody Bílé Karpaty

Vzdìlávací a informaèní støedisko Bílé Karpaty
Správa CHKO Bílé Karpaty; obecní úøady

 8. U farmy - péèe o krajinu
 9. Vápenky - pøíroda, osídlení
10. Vadovská - hospodaøení v lesích
11. Velká Javoøina - rezervace
12. Kamenná búda - vzácná zvíøena
13. Suchovské Mlýny, Suchov - historie
14. Petruchovy Mlýny - lidová tvorba

O šetrné turistice
Jak ukazuje mapa umístìná na návsi, krajina Horòácka je dobøe
prostupná pìšky i na kole po urèených trasách. Stezky jsou
vybrány tak, aby pøedstavily zajímavá místa typická pro Horòácko.
V posledních letech je podporován zvláštì šetrný druh turistiky
vázaný na služby rozvíjejícího se pohostinství v obcích. Vznikají
zde i malé penziony, jako Svìtlíkùv na Suchovských Mlýnech a
rozšiøuje se ubytování v soukromí. Další výstavba chat v krajinì
je již nežádoucí.

Horòácký svéráz
„Do Velké dojíždìl Franta Uprka vždy bez manželky. Nelíbilo se jí Slovácko. Jen
jednou, brzo po svatbì doprovázela sem svého chotì. Ale jí, jemnì vychované
dámì, se protivil zdejší zpùsob mluvení bez okolkù a pøíkras. Zdìsila se pøímo,
když Franta ji pøedstavoval slovy - A toto je moja roba. Naplnilo ji hrùzou, když
slyšela, že ji nazývají Úprèenou, což bylo pro zdejší lid zcela nezáludné oznaèení
Uprkovy ženy. Za nìkolik dní opustila toto zamilované sídlo
manželovo a vícekrát se sem nevrátila.“ Podle záznamu Karla
Dvoøáka z r.1905.

Sdružení obcí
Zdejší obce v roce 1999 vytvoøily Sdružení obcí
mikroregionu Horòácko, jehož cílem je spolupra-
covat na trvale udržitelném rozvoji této oblasti
a na základì odborných analýz hledat cesty k jeho
dosažení. Jedním z konkrétních poèinù je založení
informaèního centra ve Velké a podpora osvìtových
projektù jako je realizace nauèných stezek
a vydání informaèní a propagaèní mapy Horòácka.

Horòácko
Pøíhranièní oblast nacházející se západnì od vrcholu Javoøiny se
nazývá Horòácko. Je to kraj lesù a luk v horním povodí øeky Velièky,
který se pøírodou i kulturou odlišuje od úrodného Dolòácka. Zahrnuje
katastrální území tìchto obcí: Lipov, Louka, Hrubá Vrbka, Malá
Vrbka, Kuželov, Velká nad Velièkou, Javorník, Nová Lhota
a Suchov. Tyto obce spojuje historický vývoj, podobná mluva
a svérázná kultura. Horòácko se každoroènì prezentuje ve Velké
nad Velièkou na folklorních festivalech Horòácké slavnosti a Mladé
Horòácko.

starostové Hoòácka

krojový prùvod na návsi

vystoupení na stadionu pod Strážnou hùrkou

svatebèané v kroji
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Gajdošská muzika na Horòáckých
slavnostech v roce 1957

na trhu ve Velké
na zaèátku 20. století


