<

památník česko-slovenské vzájemnosti

<
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Z histórie slávností na Javorine...

<

Veľká Javorina (970 m n. m.) – hora, opradená povesťami a ospevovaná v slovenských i moravských piesňach sa stala miestom stretávania sa
Čechov a Slovákov už v polovici 19. storočia. Na spoločných výletoch
sa stretávali slovenskí a českí študenti, učitelia, kňazi, umelci ale i prostí
ľudia. Týmito výletmi sa začala písať história stretávania sa na majestátnej dominante Bielych Karpát. V revolučnom roku 1848 skladali
na Javorine prísahu Hurbanovci - slovenskí dobrovoľníci - bojovníci proti
národnému útlaku a neslobode. Na spoločnom výlete v r. 1862 J. M.
Hurban vyjadril náladu stretnutia slovami: „...na horách je pocit voľnosti
i v dobách neslobody...“.

SLAVNOSTI BRATRSTVÍ
ČECHŮ A SLOVÁKŮ
VELKÁ JAVORINA 25. ČERVENCE 2010

V časoch Rakúsko- Uhorska boli stretnutia na Javorine zakázané a hoci
účastníkom hrozili prísne tresty, stretnutia sa aj tak konali vo Veľkej nad
Veličkou (Filipovo údolie), na kopanicach „U Sabotů“, v „Slováckej
búde“ v Luhačoviciach ...

Vo vojnových rokoch 1938 až 1945 (obdobie protektorátu a protifašistického odboja) spájala ľudí vzájomná pomoc, spoločná túžba a boj
za slobodu. Pohorie Bielych Karpát je významným miestom partizánskeho hnutia na obidvoch stranách hranice. Slávnosti bratstva Čechov
a Slovákov na Javorine sa postupne stali najväčším podujatím na spoločnej hranici. Po oslobodení sa 1.9.1945 konal na Javorine I. národný zjazd československej vzájomnosti. V duchu Hurbanovho hesla „Tu
bratia vždy stretať sa budú, tu vernosť prisahať si budú“ sa tu stretlo
25 000 Čechov a Slovákov. Na II. zjazde v r. 1947 ich bolo 30 000!
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Záštitu nad slavnostmi převzali: hejtman Jihomoravského kraje, hejtman Zlínského kraje,

česko - slovensk é

Nová kvalita stretávania sa na Javorine s pôvodným názvom Slávnosti
bratstva Čechov a Slovákov na Javorine vznikla 7.6.1990. Na mieste
niekdajšej uhorskej hranice bol v predvečer prvých slobodných volieb
osadený Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti.... Aj po rozdelení spoločného štátu v r. 1993 a aj v spoločnej Európe sú slávnosti
predovšetkým spontánnym, úprimným a neformálnym prejavom československej vzájomnosti a priateľstva.

v z áje m nosti

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, predseda Trnavského samosprávneho kraja.

V roce 2010 vydalo město Kunovice a Stará Turá ve spolupráci s Přípravným výborem
slavností Čechů a Slováků na Velké Javořině. Redakce: MIC Kunovice, text: Ján Mikláš,
Kristýna Juřičková. Foto: archviv města Kunovice, Klub kultury Uherské Hradiště. Grafická
úprava a DTP: Klub kultury Uherské Hradiště, Robert Štěrba. Náklad 5 000 tis. ks.

Za desaťročia ich trvania sa na pódiách vystriedali stovky sólistov i kolektívov rôznych žánrov z oblasti spevu, hudby a tanca. A hoci sú to slávnosti predovšetkým obyčajných ľudí, prišlo medzi nich aj veľa významných
osobností kultúrneho a spoločenského života obidvoch národov. Obetavých organizátorov možno tiež počítať na stovky, organizácia slávností
si vyžaduje nemálo úsilia i finančných prostriedkov. Po roku 1990 sú to
predstavitelia obecných samospráv z obidvoch strán hranice, v posledných rokoch s významnou podporou Zlínskeho, Juhomoravského, Trenčianskeho a Trnavského kraja. 		
www.velkajavorina.com

TU BRATIA VŽDY SA STRETAŤ BUDÚ ...
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slovensko - moravské pomezí

<

<

přeshraniční spolupráce

<

Stejně jako mnohá města a obce na obou stranách hranice v rámci operačního programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká republika

9.00 POLOŽENÍ KYTIC U PAMÁTNÍKU

realizují města Kunovice a Stará Turá společný projekt „Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko - moravského pomedzia“. Hlavním záměrem spo-

NA ČESKO-SLOVENSKÉ HRANICI

lečného rozvojového projektu přeshraniční spolupráce je podpora regionů v oblasti společensko – kulturní, hospodářské, enviromentální a ekonomické,

PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR

<
<

<

a to prostřednictvím zlepšení dostupnosti, rozvoje informovanosti, přeshraničního turismu i zachování kulturních tradic. Na projektu spolupracují obě

<

města již od června 2008. Je zaměřen na rozvoj cestovního ruchu euroregionu Bílé – Biele Karpaty. Z historického pohledu je území známo velkým počtem folklórních festivalů, lidových slavností, sítí kulturních památek a objektů a vyznačuje se velkou rozmanitostí zachovalých a obnovovaných lidových

9.45 DH Dubovanka (Dubovany)

<

10.15 slavnostní zahájení

<

10.40 Bačovské trio (Martin)

zvyků, tradic a řemesel. Absence jazykové bariéry a společné historické kořeny jsou výchozím bodem pro cesty oběma směry. Díky dotacím z EU se tak
zvýší služby i zázemí pro návštěvníky z obou bratrských států.

11.15 FS Buchlovice + CM Rubáš (Buchlovice)

stará turá

11.50 FSK Kýčer (Myjava)

Prvá písomná zmienka o Starej Turej je z r. 1392, kde sa
spomína v darovacej listine kráľa Žigmunda ako obec patriaca Čahctickému hradu, ktorý v tom čase vlastnil Ctibor zo Ctiboríc a Beckova. Chudobná kopaničiarska zem
neposkytovala dosť obživy pre našich predkov, preto sa
skoro v každom dome pod Javorinou spracovávalo drevo, ktorého bolo
nadostač rôznymi spôsobmi. Vyrábali sa varešky, soľničky, valčeky, rôzne
nádoby, pletené koše z prútia a formou podomového obchodu – ako sa
vtedy hovorilo „hauzírkou“ - sa tento tovar predával. Hauzíreri chodili predávať po širokom okolí – od Prahy až po Viedeň až do roku
1945, kedy bol tento obchod zákonom zakázaný. V záujme zachovania
tradičných remesiel v našom kraji a výchovy mladých ľudí k poznaniu
a hrdosti hlásenia sa k tomuto regiónu a súčasne spropagovania našich
tradicií je potrebné zrekonštruovať priestory v DK Javorina a tým vytvoriť priestory na následovné účely: vytvorenie strediska cestovného ruchu
a spoluorganizátora cezhraničných podujatí - vytvorenie mistnosti, kde
budú realizované tvorivé dielně so zameraním na výuku pletenia košíkov
a výrobkov z prútia - výuka práce s drevom na strúhacej stolici - viacúčelová mistnosť by bola vyuzívaná ako výstavná sála – stála expozícia
remeselníckych výrobkov - navázanie na tradíciu rezbárskej školy, ktorá
bola založená v Starej Turej v r. 1919 - ďalšia viacúčelová mistnosť by
slúžila ako výstavna sieň partizánskej histórie.
www.staratura.sk
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12.20 Mažoretky Emča (Vlčnov)

<

12.40 TS Korzo Dance (Trenčín)

13.05 FS Radošov + CM (Veselí nad Moravou)
<
<

13.40 FS Slnečnica (Piešťany)

14.15 cm hradišťan s jiřím pavlicou
(Uherské Hradiště)

<
<

14.55 Mužský pěvecký sbor (Kunovice)

15.25 SPOLEČNÝ ZÁVĚR - „KEĎ ZME PRECHÁZALI”

<

MALÉ PÓDIUM od 11.30 hodin
<

Lidová hudba Borovienka (Lančár)
<

<

<

Country skupina E-M-I (Piešťany)

Country skupina Telegraf (Uh.Hradiště)
<

Country skupina Western (Hluk)

Skauti z Nového Mesta nad Váhom a DDM Uherský Brod připravili pro děti soutěže a hry po celý den

Další informace na
www.velkajavorina.com
PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY, ABY SI UVĚDOMILI,
ŽE JSOU V CHKO BÍLÉ KARPATY

města a obce na SLOVENSKé STRANě
Bošáca - Brestovec - Brezová p. Br. - Bukovec - Bzince p. Jav. - Čachtice Dol. Srnie - Gbely - Holíč - Hor. Streda - Hôrka n.V. - Hrádok - Hrachoviště
- Hrašné - Jablonka - Kálnica - Košariská - Krajné - Lubina - Mor. Lieskové
- Myjava - Nová Bošáca - Nové Mesto n.V. - Podolie - Podkylava - Polianka
- Poriadie - Považany - Priepasné - Púchov - Rudník - Skalica - St. Myjava St. Turá - Trenčianske Bohuslavice - Trenčín - Vaďovce - Višňové - Vrhovce
Zem.Podhradie
města a obce na české STRANě
Bánov - Bílovice - Blatnice p. Sv. Antonínkem - Blatnička - Bojkovice Boršice - Boršice u Blatnice - Břestek - Březová - Buchlovice - Bystřice
pod Lopeníkem - Bzenec - Dolní Němčí - Hluk - Hodonín - Horní Němčí
- Hradčovice - Hroznová Lhota - Hrubá Vrbka - Javorník - Komňa - Korytná - Kozojídky - Kunovice - Kuželov - Kyjov - Lipov - Lopeník - Luhačovice - Moravský Písek - Mutěnice - Nivnice - Nová Lhota - Ostrožská
Lhota - Ostrožská Nová Ves - Pitín - Prakšice - Radějov - Ratíškovice
- Rohatec - Slavkov - Staré Město - Starý Hrozenkov - Strání - Strážnice
- Strážovice - Svatobořice-Mistřín - Syrovín - Tvarožná Lhota - Uherské
Hradiště - Uherský Brod - Uherský Ostroh - Vacenovice - Velká nad
Veličkou - Veselí nad Moravou - Velehrad - Veletiny - Vlčnov - Vnorovy
- Vyškovec - Zlechov - Žítková

www.moravsko-slovenske-pomezi.eu
kunovice

Historie města spadá hluboko do starší doby kamenné,
o čemž svědčí řada archeologických nálezů. Strategická poloha Kunovic, ležících na křižovatce prastarých obchodních
cest, hrála vždy v dějinách podstatnou roli.
První písemná zmínka o Kunovicích pochází z 13. ledna
1196, kdy zde byla datována listina olomouckého knížete Břetislava pro
klášter Hradisko u Olomouce. V listině je uváděn název Cunovitz. Jméno
pochází pravděpodobně od jména franckého knížete Kunráda – česky
Kuna, jehož potomci se nazývali Kunovici.
Projekt „Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko–moravského pomedzia“ řeší na straně Kunovic rekonstrukcí Slovácké búdy
a Slováckého sklípku, který se nachází nedaleko Slovácké búdy v těsném sousedství Panského dvora, a jehož historie sahá pravděpodobně až
do 17. století. Ve Slovácké búdě bude umístěna expozice připomínající
historii někdejších podomních prodejců: kunovských handrláků a slovenských hauzírerů. Ve Slováckém sklípku pak bude prostor pro připomínku
dlouhodobých dobrých vztahů lidí na moravsko - slovenské hranici. Vznikají také webové stránky www.moravsko-slovenske-pomezi.eu, kde bude
moci návštěvník z obou stran hranice najít informace o turistických cílech
a akcích, které se zde konají.
www.mesto-kunovice.cz

www.moravsko-slovenske-pomezi.eu

