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Obec Javorník (385 m n.m., 870 obyvatel)
Jméno obce, která navazuje z jihu na Velkou nad Velièkou,
pochází od javorù, kterých v okolí bývala hojnost. První
zmínka o obci pochází z roku 1370. Lidé se zde vìnovali
vèelaøení a ovocnáøství. Tyto obory však ve 20. století upadly,
o èemž svìdèí i to, že v obci je nyní
oblíbenou pálenkou žitná a nikoli
slivovice. Dnes je snaha oživit
hospodaøení v rámci údržby krajiny.
Nad obcí vznikají nové soukromé
sady domácího ovoce.

interiér evangelického
kostela

Evangelický sbor
Z dochovaných zpráv vyplývá, že v 16. sto-
letí byla témìø celá obec evangelickou
jednotou bratrskou. Tato jednota vznikla
jako odkaz husitství na støedovìkém
strážnickém panství za dob žerotínù.

Zajímavé a chránìné jsou
také ojedinìlé obytné
domy s „výškou“, tj, komo-
rou v patøe, které svìdèí
o slovenském vlivu archi-
tektury.

Lidová architektura
Místní lidé byli známí výrobci døevìného náøadí i dovední zedníci a tesaøi. Mezi
kulturní památky patøí malebné soubory chalup domkáøù, hoferù a bezzemkù ve
svahu nad potokem (zvané Kopánky) a skupiny roubených seníkù na východním
okraji obce.

Kopánky -
památková zóna
(pìší okruh)javornické seníky

pohled na Javorník
z 50. let 20. století

vaøení v èerné kuchyni

Javornièanka (J. Uprka)

typy horòáckých komínù

K obci patøí i samoty, jako jsou mlýny Kománkùv a Petruchùv
a osada na slovenských hranicích zvaná Sabota. Po rozdìlení
Èeskoslovenska tato samota v rámci vyrovnání pøipadla
Slovensku. Nad obcí se vypíná lesnatý vrch Hradisko
(636 m n.m.). Svùj název nese po
starodávném hradišti, z nìhož dodnes
zùstaly jen mohutné valy.

stodoly z kotovic
(pìší okruh)

durancie - odolný druh modrého ovoce

údolí Jamného nad Javorníkem (Velièky)

dùm s výškou
(Petruchovy Mlýny)

Novì opravená budova bratr-
ské modlitebny z roku 1782 má
bohatou vnitøní výzdobu v hor-
òáckém stylu vycházející
z ornamentù tradièních výši-
vek. Evangelický sbor vychází
z husitské tradice dodnes. Staøí
lidé mají doma tisky bible
kralické ze 17. a 18. století.

  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


