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Zpìv a tanec
V repertoáru muzikantù,
zpìvákù a taneèníkù
pøevažují písnì taneèní,
pøedevším k typickému
párovému toèivému tanci
sedlácká.
Zdejší lidová kultura
inspirovala významné hudební skladatele, napøíklad Leoše

Janáèka, Vítìzslava Nováka, Josefa Bohuslava
Foerstera. Tisíce horòáckých písní a písòových vari-
ant je zaznamenáno ve sbírkách Františka Sušila,
Františka Bartoše (tomu rozhodující mìrou pøispìl
velický rodák Martin Zeman), Joži Èerníka, Valeše
Lísy, Vladimíra Úlehly, Jana Poláèka a dalších.
Další tance této oblasti jsou mužské tance do skoku,
odzemek, novìji verbuòk, rùzné taneèní hry a obøadní
tance jako konopice, káèer, holúbek, hojaèky, trefa,
figurální tance - šotyška, reznická, kovárská,
židovská, hrášek, šáteèková i množství taneèních

a pohybových her  dìtských - Eliška, Na mak,  Valná hromada,
Kolo mlýnské, Zlatá brána a další.

Trnova muzika v roce 1892

Zmìny krajiny
Dnes si jen tìžko dovedeme pøedstavit, že okolní svahy byly
dennì plné lidí. Vesnièané zde mìli svá pole, louky a sady, které
jim dávaly obživu. Dnes jsou èasto v tìchto místech už jen louky
èi mladé husté lesíky a v nich se prochází lesní zvìø.
Doklady zmìn krajinného rázu na Horòácku ukazují i mapy
katastru z let 1840, 1930 a 1990. Je vidìt úbytek zemìdìlských
ploch, sadù a spojovacích cest, pøibývání lesù a staveb v krajinì,
vèetnì stožárù elektrického vedení a nových silnic.

údolí Petruchových Mlýnù v 30. a 90. letech 20. století

Horòácký kroj
Horòácko byl chudý kraj s krojem starobyle prostým,
jednoduchých ale vkusných tvarù. „Vše bílé, hrubé, rukodílné
plátno, nebo zplstìná látka sametového nádechu. Nikde jásavá
èerveò dolòáckých šátkù, i hlavy žen byly zavinuty do bílé šatky.
Jen šorce dívek, obarvené šafránem do syté žluti, sporé èervené
vyšívání obojkù a široké zelené lemování kordulek zpestøovaly
bìl celého kroje.“ Tak popisuje starý kroj tzv. „velické skupiny“
v roce 1905 Karel Dvoøák, fotograf
a propagátor folkloru.

Lidová hudba
Horòácko je krajem s velmi
rozvinutou tradicí lidové písnì a
tance. Stejnì jako v jiných
regionech prošla i zde lidová
hudba nìkolika vývojovými
fázemi. Do 60. let 19. století zde
pøevažovala hudba gajdošská,

která byla postupnì nahrazována hudbou hudeckou.
Nástrojovému obsazení hudecké muziky
dominuje hra houslistù, k nimž jsou postupnì
pøibírány malá basa, pozdìji klarinet, viola a
velká basa. Od 90. let 19. století je hudecká
sestava doplòována i žesžovými nástroji (trubka,
køídlovka, lesní roh), èímž vzniká tzv. “štrajch”.
Štrajchovou muziku nejvíce hrávala Òorkova
muzika z Hrubé Vrbky. Souèasnì se zaèíná
prosazovat i hudba dechová.

typická lidová tkanina
- èinova•

hobojová píš•alka

Cimbál zde není pùvodním nástrojem. Jako
první jej do muziky zaèlenil Jožka Kubík
z Hrubé Vrbky ve 30. letech 20. století. Kromì
uvedené muziky Òorkovy a Kubíkovy pùsobily
hudecké muziky i v dalších obcích. Jejich
èlenové si podobnì, jako dnes, vzájemnì
vypomáhali. V Louce a Lipovì pùsobila muzika

Valáškù, v Javorníku a Hrubé Vrbce Lipárù, ve Velké a v Hrubé
Vrbce Kubíci, ze Svìtlíkových Mlýnù pocházela muzika
Horákova, ze Suchova Šumberova.
Vztah k hudbì je èasto záležitostí rodovou, a proto øada potomkù
uvedených muzikantù hraje dodnes. Jedná se zejména o rodiny
Miškeøíkù z Velké nad Velièkou a Hrbáèù z Hrubé Vrbky.

hra „Valná hromada“ „klepáè, kouovrátek“

dìtské husle

notový záznam sedlácké

suchovská sedláckáÒorkova muzika

  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

Javoøinská nauèná stezka

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

Historické podklady pro nauènou stezku byly použity z publikace
HORÒÁCKO (V. Frolec, D. Holý, R. Jeøábek), Blok Brno 1966.


