AČ KAŽDÝ V JINÉM KROJI, PŘÁTELSTVÍ NÁS POJÍ
1.1.2014 – 30.9.2014
V průběhu května a června 2014 probíhaly ve vrbeckém muzeu kurzy šití, oblékání a údržby
vrbeckého kroje a stejně tak se ve slovenských Vrbovcoch v průběhu července a srpna 2014
konaly kurzy se stejným obsahem, ovšem tentokrát zaměřené na Vrbovčianský kroj.

Kurzy jsou součástí dalšího společného projektu obce Vrbice s partnerskou obcí Vrbovce na
Slovensku. Smyslem celé akce bylo zachování podoby tradičního kroje v obou obcích, kdy je
kladen důraz na předávání zkušeností všem, kteří se krojům chtějí věnovat. Kurzy probíhaly
ve velmi přátelském duchu, lektorkami byly vrbecké ženy na moravské straně a zkušení
Vrbovčané na slovenské straně, kteří se tvorbou a údržbou různých součástí kroje a zabývají
již léta.
Kurzy ve vrbeckém muzeu

V rámci projektu byly do obou obcí pořízeny 3 šicí stroje, materiál na kroje a krojové boty
typické pro každou obec.
Po skončení kurzů získají totiž muzea v obou obcích nové kroje, které byly vytvořeny v rámci
kurzů.
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Kurzy na Vrbovcoch

Krásu a tradice obou obcí a samozřejmě jejich krojů zachycuje také DVD a brožura, které byly
vytvořeny v rámci tohoto společného projektu.

Všem lektorům a účastníkům kurzů, kteří se podíleli na šití krojů a shromažďování informací
o tradičních krojích, patří za jejich čas, trpělivost a ochotu velké poděkování:
Vrbice: Ludmila Herůfková, Anežka Hanáčková, Jana Janošková, Věra Šumberáková, Božena
Petrásková, Bohumila Bařinová, Marie Herzánová, Lidmila Válková, Miroslava Martincová, Lucie
Folerová , Dagmar Huňařová, Lenka Janošková, Marcela Gregrová, Zdeňka Kubíková, Ludmila Válková,
Alena Machovská, Kamila Vajbarová, Monika Trtková, Lenka Bařinová, Magdalena Marková, Ludmila
Bízová, Bronislava Bílková, Dana Prudíková, Renata Horáková, Tomáš Bílek, František Janošek
Vrbovce: Mgr. Anna Štefková, PhDr. Martin Patinka, Anna Patinková, Zlatica Marková, Viera Vaňová,
Mgr. Sláva Drábeková, Eva Horňáčková, Samuel Redecha
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V rámci společného projektu proběhlo i několik společných setkání.
Ať už při přípravě projektu při debatách o potřebě kurzů a výběru materiálů, nebo při
vzájemných návštěvách na kulturních akcích či „studijních výletech“ za poznáváním krojů.
Vrbečáci tak mohli obdivovat krásu a barevnost Vrbovčianského kroje, který je tak typický
pro slovenské kopanice. Vrbovčané také navštívili Vrbici několikrát, např. okořenili akci
Vrbecká dědina aneb zpívání mužáckých sborů v hodové búdě svým jedinečným vystoupením.
Jindy zase žasli nad složitostí oblékání svobodné děvčice na Vrbici.

Projekt „Ač každý v jiném kroji, přátelství nás pojí“ s registračním číslem CZ/FMP.14/0364 byl
podpořen v rámci programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013
a spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje (ERDF), prostřednictvím správce
mikroporojektů, kterým je Region Bílé Karpaty.
Celkové náklady na projekt činily 20.874 €, z toho výše příspěvku byla 17.742 €.
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