OD PÁLAVY PO MYJAVU, VŠECI TVOŘÍ A
ZPÍVAJÚ
1.6.2013 - 31.3.2014
Bylo - nebylo, resp. byly – nebyly dvě malebné obce – jedna na jižní Moravě
v Modrých Horách a ta druhá na Kopanicích poblíž Myjavy. Jedna z nich se
nacházela na kopci Stráž a jmenovala se Vrbice, druhá z nich se nacházela
uprostřed Kopanic a jmenovala se Vrbovce. Kdysi byly součástí jednoho
státu.

Asi takto by mohla začít jedna hezká pohádka, ale proč pohádka? Obě obce
existují, obě obce jsou malebné a k faktu, že dnes již nejsou součástí
jednoho státu, přistoupili svérázně. Řekli si, že prostě budou spolupracovat.
Po vzájemných návštěvách, výměnách zkušeností i tekutých pokladů na
obou stranách, hledali možnost jak. Co lidi může spojovat? Odpověď byla
nasnadě – společná práce a společná zábava.
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Na těchto základech vznikl první projekt s názvem Od Pálavy po Myjavu,
všeci tvoří a zpívajú. Tento projekt spojuje práci i zábavu do jednoho.
Objevili jsme objevené - tradiční řemeslo, které dokáže zabavit s spojit
generace dohromady – a sice keramiku. Člověku je hned lépe, když si může
u práce také zazpívat. Na obou stranách se scházejí hudební uskupení a
nacvičují repertoár, aby se s ním jednou za čas předvedli svým kamarádům.

Co jsme v rámci projektu absolvovali?
• Vybavili jsme na obou stranách keramické dílny a hudební zkušebny

FOND MIKROPROJEKTŮ

• Rozjeli jsme kurzy keramiky

• Společně jsme si zazpívali

• Několikrát jsme se vzájemně navštívili
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• Zapojili jsme občany do charitativních akcí a pomohli jsme potřebným

• Postavili základy pro další společné aktivity

Projekt „Od Pálavy po Myjavu, všeci tvoří a zpívajú“ s registračním číslem
CZ/FMP.10/0284 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 20.500€, z toho výše příspěvku byla
17.425€.
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