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Kdysi byly součástí

jednoho státu. 

… respektive byly – nebyly

dvě malebné obce.

Jedna na jižní Moravě

v Modrých Horách

a ta druhá na kopanicích

poblíž Myjavy.

Bylo – nebylo, …

Obec Vrbice



Kdysi byly součástí

jednoho státu. 

… se nacházela na kopci Stráž

a jmenovala se Vrbice,

druhá z nich 

se nacházela

uprostřed kopanic

a jmenovala se Vrbovce.

Jedna z nich …

Obec Vrbovce



Obě obce existují, obě obce jsou malebné a k faktu, 
že dnes již nejsou součástí jednoho státu, přistoupili 
jejich zástupci 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.

Na těchto základech vznikl první projekt s názvem 
„Od Pálavy po Myjavu, všeci tvoří a zpívajú“.
Tento projekt spojil práci i zábavu do jednoho.
Objevili objevené - tradiční řemeslo, které dokáže 
zabavit a 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 keramické dílny a hudební zkušebny
na obou stranách
• začali jsme organizovat kurzy keramiky a setkávat se
• několikrát jsme se vzájemně navštívili, společně 

tvořili a společně muzicírovali
• postavili jsme základy pro další společné aktivity 

a pro mnohá přátelství

Asi takto by mohla začít

jedna hezká pohádka,

ale proč pohádka?



Kroj je odrazem života každého regionu 

či obce. Dnes je vrcholně slavnostním 

oděvem při svátečních událostech. Jsem 

velmi rád, že spousta mladých lidí si kroj 

ráda oblékne, a to naprosto nezištně 

a hlavně s patřičnou hrdostí. Bohužel 

babičky a tetičky, které se nám o kroje 

staraly, tvořily jej a pečovaly o něj, 

mnohdy už nejsou mezi námi a s nimi 

odchází i toto umění.

Projekt „Ač každý v jiném kroji, 

přátelství nás pojí“ má za cíl naučit 

střední a mladší generaci alespoň část 

těchto činností, popsat kroj takový, jaký 

v našich obcích současně je, a zároveň 

naučit či navnadit mladší generaci, aby 

se od starších naučila o kroj pečovat. 

Cílem projektu není mapovat přesnou 

historii našich krojů, či dokonce kritizovat 

tu a tam nějakou novotu.

Přeji vrbeckému i vrbovčanskému kroji 

pestrou a dlouhou budoucnost.

Tomáš Bílek
Starosta obce Vrbice

Samuel Redecha
Starosta obce Vrbovce

Práca na projekte „Ač každý v jiném 

kroji, přátelství nás pojí“ bola radostná 

a inšpirujúca. Vďaka možnosti zúčastniť 

sa na ňom, dokážeme aj v budúcnosti 

ušiť pre záujemcov ženský aj mužský 

kroj.

Pre našich predkov to bol normálny 

každodenný odev, či už jednoduchší – 

pracovný alebo krajší – sviatočný.

Pre súčasníkov je to skôr rarita. Moderný 

život už desaťročia pomaly vytláča kroje 

do úzadia, dennodenným odevom je len 

pre naše najstaršie dedinské babičky. 

Ušiť kroj je umenie, niektoré jeho časti – 

napríklad kasanica /slávnostná sukňa/ 

boli vrcholom krajčírskeho fortieľu našich 

starých mám.

Verím, že toto vzácne dedičstvo

po našich predkoch budú vídať

aj nasledujúce generácie.

Předmluva starostů



Obec Vrbice

Vrbice leží v Modrých Horách
v mikroregionu Hustopečsko
a je druhou nejvýše položenou
obcí okresu Břeclav.

Rozkládá se na jižním svahu
vrchu Stráž.

Její mimořádná poloha
s vynikajícím rozhledem
měla v dávných dobách
velmi důležitý význam
při obraně jižní Moravy.



Dominantou obce je kostel 
zasvěcený svatému Jiljí.

Pod ním naleznete jedinečné 
sklepy kopané v pískovcové 

skále s průčelím z kamene 
a s cihelným gotickým 

obloukem, které protkávají 
kopec Stráž v sedmi 

patrech.

Další sklepní lokalitou je 
lokalita „Na Sklepách“, která 

je dnes součástí obecní 
zástavby.



Pod taktovkou spolku Vinaři Vrbice probíhá 
hned několik akcí. Týden před Velikonocemi je to 
Výstava vín s minimálně 500 vzorky vín dílem od 
profesionálních vinařů, dílem od vinařů – zahrádkářů.

Akce s otevřenými sklepy se na Vrbici pojímá 
netradičně. Má název Z kopca do kopca 
a nabízí zábavu celé rodině. Zatímco 
rodiče degustují ve sklepech, děti 
se projíždějí na koloběžkách a účastní 
se organizovaných závodů.

Zarážení hory je starodávný 
vinařský zvyk, který se koná 
ve vinicích začátkem září – jedná 
se o symbolické uzavření vinohradu 
(„hory“) před sklizní. Zarážení hory 
dnes probíhá symbolicky formou 
vtipné scénky.

Obec žije bohatým kulturním a společenským životem. 
Působí zde několik spolků a sdružení, které v průběhu 
roku ve spolupráci s obcí organizují a pořádají různé 
společenské či sportovní akce.



Další spolek Okolo Luže zastřešuje aktivity dětského 
folklórního kroužku a organizuje Dětské hodky.

Při kostele sv. Jiljí funguje 
farnost a chrámová schola 

Kamínek.

Hudební složku reprezentuje spolek
Mužáci z Vrbice, jež hezkou slováckou 

písničkou doprovází téměř každou akci 
v obci. Mužáci z Vrbice pravidelně pořádají 

setkání mužáckých sborů s názvem Vrbecká 
dědina a mohou se pochlubit také svým 
prvním CD věnovaným komu jinému než 

„Rodnej dědině“.



jsou tradiční krojované hody, které pořádá krojovaná chasa, FK Vrbice 1959, Vinaři Vrbice a obec. Hody jsou 
třídenní, probíhají poslední neděli, pondělí a úterý o letních prázdninách a jsou zakončeny tradiční zavádkou.
Hody začínají v neděli slavnostní krojovou mší. Odpolední průvod patří krojovaným párům, kterých bývá 
ke třiceti. Vrbecké hody jsou vyhlášené, a proto se na Vrbici sjíždí početná krojovaná chasa z celého okolí.

Hodové pondělí začíná dopoledne na Stráži 
symbolickým otevřením nově zrekonstruovaného 
sklepa za doprovodu dechové hudby Sklepanka. 
Pondělní odpoledne na sóle patří hlavně domácím.

V hodové úterý se do průvodu zapojí také krojovaní 
ženáči, kteří jdou společně s chasou pozvat starostu 
na zavádku. Zavádce předchází volení starých stárků 
a společný zpěv pod májů. Součástí tradičního tance 
zavádky je vyplácení stárek obecnímu zastupitelstvu. 
Vyvrcholením odpoledne je „sólo osáci“, na které se 
těší hlavně malí tanečníci. Večerní zábava je již v režii 
starých stárků.

O sportovní vyžití se stará nejpočetnější vrbecký 
spolek FK Vrbice 1959. Klade důraz zejména 
na výchovu fotbalové mládeže. Hraní je pro většinu 
malých i velkých fotbalistů srdeční záležitost,
hraje se „za párek a za pivo“.

O další aktivity a akce se stará obec, 
základní a mateřská škola. Do historie 
Vrbice lze nahlédnout díky Muzeu 
Vrbice a díky nově vzniklé knize
Vrbice – setkávání s minulostí.

V roce 2012 obec Vrbice vystavěla 
Centrum volného času Kalubáček, 

které nabízí prostor pro různé činnosti 
napříč generacemi. V tomto centru 

funguje nová moderní knihovna, 
hudební zkušebna, keramická 

dílna a místnost pro setkávání dětí 
„předškolčátek“.

Hlavní událostí v roce



Obec Vrbovce
Obec Vrbovce 
sa rozprestiera na 
juhozápadných svahoch 
Bielych Karpát. Stred obce 
je v nadmorskej výške 
317 m. Obec leží medzi 
piatimi vrchmi - Žalostiná, 
Pecková, Ostrý Vrch, 
Vesný vrch a Lipový vrch. 
Rozpätie nadmorskej 
výšky je od 218 do 618 
metrov.



Obec je charakteristická rozsiahlymi 
kopaničiarskymi osadami a usadlosťami, ktorých 
je v okolí obce okolo 60. Kopaničiarske osídlenia 
a malebná architektúra tunajších obydlí zachovala 
prírodný ráz tejto krajiny.

V centrálnej časti obce stojí rímsko -katolícky 
kostol, kultúrna národná pamiatka, ktorý bol 
vybudovaný v roku 1590 potomkami českých 
husitských vysťahovalcov. V roku 1672 bol kostol 
evanjelikom natrvalo odobraný a od tej doby je 
majetkom rímsko -katolíckej cirkvi. Kostol nie je 
opravený, má starodávny zachovalý vzhľad a stále 
v ňom prebiehajú bohoslužby raz za týždeň.

Evanjelický kostol sa nachádza v hornej časti 
obce. Základy kostola boli položené v roku 1784 
a v tom istom roku bol kostol tiež postavený. 
V priebehu ďalších rokov bola dostavaná veža 
kostola a nová poschodová škola s dvomi 
učebňami. Dnes sú kostol, fara i evanjelická škola 
- zborový dom zrenovované.

S výstavbou kultúrneho domu vo Vrbovciach sa 
začalo už v roku 1937. Dostavaný bol v roku 1940 
za značnej fi nančnej pomoci rodákov žijúcich 
v USA a je majetkom evanjelickej cirkvi.

Železničná stanica je postavená na hranici Českej 
republiky so Slovenskom. S výstavbou sa začalo 
v roku 1925. V kopcovitom teréne vznikla odľahlá 
stanica deliaca dlhý medzistaničný úsek Velká 
nad Veličkou – Myjava. Stanica dostala meno 
podľa obce Vrbovce vzdialenej 4 km na ceste 
smerom na Sobotište a Senicu. Budova stanice 
sa do dnešného dňa zachovala takmer v pôvodnej 
podobe. Je symbolom česko -slovenskej 
vzájomnosti aj keď práve rozdelenie oboch 
republík znamenalo hlboký úpadok železničnej 
dopravy cez Vrbovce.



Každý rok jedno nedeľné popoludnie koncom júna 
patrí vždy deťom. Poľovné združenie Vrbovce za 
pomoci sponzorov pripravuje pre ne na futbalovom 
ihrisku bohatý program plný súťaženia a zábavy. 
Najväčším „ťahákom“ bývajú súťaže v streľbe 
a iných disciplínach, ukážka hasičského zásahu, 
vozenie sa na koči a samozrejme sladké odmeny 
súťažiacim. 

Decembrovú mikulášsku nádielku majú 
detičky rady. Za peknú, čo i len kratučkú 
básničku či pesničku, dostanú 
od sponzorov bohatý balíček sladkostí. 
Mikuláš, snehulienky a čert chodia pod 
taktovkou ZO Únie žien Vrbovce deti 
obdariť, ale aj pobaviť. 

Dlhoročnú tradíciu v obci má  Rodičovský ples. 
Je to takmer jediné kultúrne podujatie tohto 
druhu. Každoročne vo februári ho usporadúva 
Rodičovská rada ZRPŠ pri ZŠ Vrbovce. O úspechu 
svedčí veľký záujem zo strany mladých, ktorí sa 
zabávajú pri dobrej hudbe, peknom úvodnom 
programe, chutnej večeri až do neskorých
ranných hodín.

V polovici októbra sa v obci konajú hody. Je to 
oslava dokončenia a posvätenia evanjelického 
kostola, v roku 2014 to bolo už 240. výročie, 
kedy sa konajú slávnostné bohoslužby.
Na námestí obce sa pravidelne koná tradičný 
Vrbovčanský jarmak /prvý novodobý jarmok 
sa konal v roku 1993/. Živá ľudová hudba, 
atrakcie pre deti, bohaté občerstvenie, 
otvorené priestory Vrbovčianskej izby, tombola, 
Základnou organizáciou Slovenského zväzu 
chovateľov Vrbovce poriadaná výstava živých 
zvierat, veľa predávajúcich a pekné počasie 
sú vždy úspešným ťahákom na túto akciu.

Kultúrny život v obci 





Jednou z akcií, ktorá každoročne pritiahne 
pozornosť poľovníkov a priaznivcov 
strelectva sú nepochybne strelecké 
preteky „americký trap“, ktoré usporadúva 
v letných mesiacoch Poľovné združenie 
Vrbovce. Streleckí nadšenci súperia 
o pekné ceny. Pre účastníkov i divákov 
je vždy pripravený guláš z diviny, grilované 
klobásy a na zapitie čapované pivo.

Na podnet starostu obce a poslancov 
Obecného zastupiteľstva sa v apríli 
2012 po prvý raz za niekoľko 
uplynulých desaťročí uskutočnilo 
klasické „ručné“ stavanie obecného 
mája. Vďaka patrí všetkým, 
predovšetkým členom Dobrovoľného 
hasičského zboru Vrbovce, ktorí 
svojím nápadom a elánom prispeli 
k oživeniu tejto ľudovej tradície. 
Stavanie mája už teraz tradične 
sprevádza živá hudba a je pripravené 
občerstvenie.

Od roku 2009 sa koná v našom regióne Štefánikova 
Spomienková jazda motorkárov. Začína sa tradične na námestí 
v Brezovej p. Bradlom, po spoločnom výjazde na Bradlo 
k Mohyle generála M.R. Štefánika. Spomienková jazda vedie 
aj cez našu obec, kde počas krátkeho zastavenia a odpočinku 
miestny evanjelický farár všetkých motorkárov požehná. 
Diváci môžu obdivovať krásu silných tátošov, čo to sa 
popýtať samotných motorkárov, započúvať sa do živej hudby 
a občerstviť sa.

V novembri si tradične v priestoroch 
Základnej školy uctievame babičky, 
dedkov, prababičky a pradedkov pekným 
hudobným programom v podaní folklórnych 
súborov, vystúpením našich detí, bohatým 
občerstvením.

Aj mamičky majú svoj deň, ktorý zvykneme 
oslavovať v máji. Milé vystúpenie šikovných 
detí z materskej a základnej školy a ľudové 
piesne v podaní folklórneho súboru 
sú zárukou vysokej účasti.



KROJEM se dnes rozumí krajový oděv. 
V minulosti to však bývalo běžné oblečení lidí 
v naší obci. Toto oblečení prošlo během doby 
velkými změnami, zejména podle toho, jak se 
měnily materiály na kroje. Ty dříve vycházely 
z místních surovin – pěstovalo se konopí 
a chovaly se ovce, později už se všechno 
muselo zakoupit. Místo krojů všedních, 
svátečních a slavnostních, se na kroj 
začalo pohlížet jako na oblečení 
výrazně slavnostní. Kroj se nosí 
jen výjimečně při sváteční 
příležitosti, až na pár 
posledních tetiček, které 
ještě v kroji chodí ve 
všední den i v neděli.

Vrbecký kroj



Mužský kroj – vývoj

Do sedmdesátých let 19. století 
nosili muži vyšívané soukenné 
tmavomodré kabátce – lajble, 
bílé nebo žluté kožené kalhoty 
po kolena – jelenice, k nim 
dlouhé modré vlněné punčochy, 
ženatí muži měli koženice 
až ke kotníkům.

Na léto nosili muži vyšívané 
kordule z černého nebo tmavě 
modrého sukna. K nim se nosily 
všední košile z konopného 
plátna, které ženy přes zimu 
napředly. Sváteční košile byly 
vyšívané. Z konopného plátna 
se šily také gatě na všední den. 
V zimě nosili dlouhé kožuchy na 
zádech vyšívané. Nesměla nikdy 
chybět pokrývka hlavy – v zimě 
čepice beranice, v létě široký 
klobouk, u svobodných
s třícípou vonicí.

Po roce 1870 dochází ke změnám v oblékání. Přestalo 
se pěstovat konopí, takže pracovní oblečení mužů 
bylo cajkové, místo lajblů se začaly nosit marinky, 
kožené kalhoty nahradily dlouhé černé soukenné, 
boty se začaly nosit vysoké s tvrdou holení. Ruční 
výšivka zmizela z kordulí i z košil. Původní široké 
klobouky se zmenšily, svobodní je měli ozdobené 
několika šmuky kolem dokola, navrchu červenou 
hustě naskládanou pentlí, vpředu s voničkou z kytiček 
a zrcátek a dlouhé bílé kosířky. Jejich počet určoval 
věk mládenců. Změnily se také košile, už nebyly tak 
široké ani vyšívané. Místo výšivky se nosily přišité 
vyšívané vložky, protažené pestrými pentlemi.

šmukáč s vonicí

malované mašle 
naskládané
do kokardy

košile

vysoké kožené
boty – holínky

chlapecká kordula černá

juchačka

zdobený opasek – řemen

vyšívané kalhoty – žlutice

vyšívání na košili

rozmarýn

Sklepník



Ženský kroj – vývoj

Asi do roku 1870 nosily ženské v zimě pestře vyšívané 
kožúšky, podšité ovčí kožešinou – v té době se zde 

chovalo hodně ovcí. Kožúšky nosily jen zámožné 
selky, chalupnice nosily lajble z tmavomodrého 

sukna. Ve všední den to byly marinky z krizetu. Sukně 
byly také soukenné a sahaly do půli lýtek. U dolního 

okraje byly zdobené zoubkováním. Nosila se jen 
jedna spodnička  – starší sukně kanafaska. Sukně 

bavlnky byly zdobené štráfkem – proužkem ze stužky. 
Na sukně se přivazoval široký fěrtoch s pantlama 

ze dvou pruhů černomodrého plátna, které se vzadu 
zavazovaly na veliké mašle. Místo spodních košil se 

nosil rubáš. Plátěné rukávce byly na okrajích červeně 
vyšívané. Kordule byly vyšívané, šité z barevného 
sukna. Na hlavě se nosily bílé šátky z konopného 

plátna. Později s rozvojem textilní výroby se začaly 
nosit zaušnice – velké vázané pestré turecké šátky. 

Na svatby a na hody nosila svobodná děvčata veliké 
věnce s pentlemi. Boty byly nižší s přazkama, aby 

bylo vidět na lýtkách červené punčochy.

Po roce 1870 dochází i u žen k velkým změnám 
v oblékání. Místo lajblů a kožúšků se začaly nosit 
vlňáky, ve všední dny se nosí kacabaje, sváteční 

hedvábné fěrtochy jsou olemované černými nebo 
bílými krajkami. Kordule byly soukenné černé, 

zdobené pentlemi, sukně byly také soukenné, ale 
i prací  – bavlnky červeně a bíle pruhované. V neděli 
nosily svobodné dívky rukávce až po lokty většinou 
štepované, vyšité bílou bavlnkou či přišitou krajkou. 
Místo nízkých bot se začaly nosit vysoké šněrovací 
střevíce s mosaznými gombíky. Punčochy se nosily 

bílé, červené či štráfkované.

věnec – kotúč

kadrle u rukávců - patysové

podvazadla

střevíce

háčkované punčochy

porta – krajková

ukončující krajka na sukni

malovaná pantla

brokátová sukně

háčkované „pupínkové“ punčochy

obršlák u rukávců - háčkovaný

kordulka brokátová

malovaný kapesník 
pro stárku

obršlák
u rukávců -
tylangrový

vyšívané rukávky 
spodní košile

„turečák“ uvázaný 
na „zaušnice“

malovaný fěrtoch 
lemovaný žabičkami

Děvče z chasy

Stárka



Dětský kroj

Malé děti, je jedno jestli chlapce nebo děvčata, dříve 
oblékali stejně. Na hlavě měly vypantlenú pupenku, 
košilku, kabátek s rukávky – prsňáček, půlečku – 
šátek přes prsa uvázaný dozadu, kasaňku – sukničku 
kartounovou, punčošky a papučky. Až školáci 
nosili zmenšené oblečení dospělých. A je tomu tak 
dodneška. Ke slavnostním příležitostem, zejména 
o hodech, se dnes děvčatům oblékají sváteční kroje, 
které jsou zmenšeninami dospělých krojů. Maličká 
děvčátka nosí ještě tzv. „český kroj“ – s červenou 
sukničkou zdobenou bílými proužky, bílou plátěnou 
zástěrkou, bílou plátěnou halenkou s balonovými 
rukávky (nebo rukávce) a černou kordulkou, zdobenou 
fl itrovým dracounem. Na nohou mají bílé punčocháče 
a nízké střevíčky.

Malí chlapci nosí zmenšený dospělý kroj bez 
vysokých holínek nebo třeba jen košili a kordulu bez 
krojových kalhot.

Pro dětský folklorní kroužek v naší obci byly pořízeny 
nové kroje. Jsou to pro děvčata plátěné rukávce, 
plátěné kordulky a sukénky s modrými plátěnými 
zástěrkami. Chlapci mají bílé oblečení.

Také rodiče pořizují pro své děti stále častěji nové 
kroje. A to je dobře, protože se v nich už od malička 
podporuje láska a hrdost ke kroji.



Ženský kroj

Selský (všední) kroj nosí v naší obci ještě posledních 
pár starších žen, které však pomalu odcházejí. 

Objevuje se ale čím dál více snaha opatřovat si kroj. 
Sice jen pro slavnostní události – hody, krojované 

plesy a podobně, ale i tyto snahy je potřeba ocenit. 
Kroj žen tvoří tradiční součásti jako „kacabaja“ (v létě 

s krátkými rukávy), sukně, zástěra a šátek.
V zimě nosí tetičky vlňáčky a vlňáky.

Všední selský ženský kroj je z barchetu, plátna, 
z modrotisku, patří k němu modrá plátěná zástěra 

a plátěný šátek na hlavu.

Sváteční selský kroj je ušitý z tesilu, kašmíru. 
Je jednobarevný nebo s tabulovým vzorem. Zástěra 
je krajková, brokátová nebo jednobarevná vyšívaná. 

Na hlavě se nosí bílý šátek, který je obyčejně 
malovaný nebo vyšívaný. K takovému kroji se nosily 

černé šněrovací kožené polovysoké boty a bavlněné 
punčochy. Dnes už se nosí běžné boty podle období.

Stále více si pořizují nový slavnostní kroj také 
vdané ženy. Šijí se z tmavších jednobarevných látek 

a zdobené jsou barevnou portou. Nosí se k němu 
barevné fěrtochy a růžové háčkované punčochy, 

na hlavě hedvábný šátek.

Ve změnách tradičních oděvů se odrážely ekonomické 
a politické změny – a také nepohodlnost krojových 

součástí při práci. I to vedlo k odkládání krojů.

hedvábný šátek

sukně

střevíce s gombíky

obršlák

marinka

fěrtoch
se žabičkami

barevná porta



Mužský kroj

K současnému svátečnímu mužskému kroji patří 
tmavá, přesněji černá, nebo tmavě modrá soukenná 
kordula bez barevné výšivky, kalhoty ze stejné látky 

a plátěná košile se sámky. Hlavu kryje klobouk 
zvaný šmukáč. Na nohy se obouvají kožené holínky. 

V chladnějších dnech mužský kroj doplňuje lajbl 
zdobený drobnou výšivkou a zlatými knofl íky.

Dnes jej nosí děvčata, která se vydávají na hody 
do okolních obcí. Tento kroj i termín se ujal až 
v posledních letech, protože dříve děvčata přes 
pole na hody nejezdila. Bývala to záležitost pouze 
krojovaných mládenců.
A jak tento kroj vypadá? Zdá se, že si jej každé 
děvče nebo ten, kdo jej připravuje, přizpůsobí 
tak, jak se mu líbí. Měl by ale také vycházet 
z tradic. Nejvhodnější jsou „prací“ látky – potištěné 
drobným vzorečkem - plátěné bavlnky, ozdobené 
prýmky nebo stužkami a bílé punčocháče. 

Některá děvčata nosí červené sukně se sámky, 
které se u nás nikdy nenosily (přenesly se 
z Podluží). Kordulky buď ze stejné látky jako 
sukně, nebo bílé vyšívané, do nich rukávce a na 
sukně uvázaná plátěná zástěrka s vyšíváním nebo 
krajkou kolem dokola. Spodní sukně nosí některá 
děvčata naškrobené v syrovém škrobu, některá 
jen ve vařeném. Ty jsou pohodlnější, protože se 
v nich mohou děvčata posadit a také přemísťovat 
na hody do okolí. Také víc vycházejí z tradic 
i z ženské siluety.

Přespolní
nebo také cestovní kroj

šmukáč mužácký

holínky

lajbl z černého sukna

plátěná košile se sámky



Současné kroje
 a jak se oblékají



Oblékání dívčího kroje

Děvčata si před samotným oblékáním upraví - 
zapletou vlasy. Stáhnou si je v týle do gumičky 
a stočí dokolečka. Stárkám, které mají na hlavě 
věnce, se pevně zajistí sponkami, aby se jimi dala 
provléci mosazná, ale i obyčejná kávová lžička pro 
přichycení kotúče – kolečka ze složených pentlí. 
Ostatní děvčata, která nosí turečáky, mohou mít 
vlasy stažené o něco níže. Pak si děvče oblékne 
bílé bavlněné punčocháče a na ně natáhne bílé 
háčkované punčochy – zvané „pupínkové“. Dnes 
jsou tyto punčochy dlouhé, ale nosívaly se tak 
jako v Kobylí krátké, jen pod kolena, zavázané 
barevnou mašličkou. Potom si obuje střevíce. 
Jsou to kožené boty do poloviny lýtek s lakovanou 
lýtkovou částí – stejné se nosí jen v sousedním 
Kobylí. Střevíce se zavazují dlouhými tkaničkami 
zachytáváním za gombíky. Nahoře se zavážou 
a konce se zastrčí dovnitř střevíců. Další součástí 
oblečení je selská dívčí košile s vyšívanými 
krátkými rukávky, na konci a kolem výstřihu 
lemovaná krajkou.

Samotné oblékání, které už sama děvčata 
nezvládnou, začíná oblečením takzvaného 
„jelita“ – jakýsi plátěný živůtek na šlích, na konci 
kolem boků je přišitý válec z molitanu, který 
podepře spodní bílé sukně. Místo jelita se dávala 
(někdo dává i dnes) jedna delší silně naškrobená 
sukně, která se ohrne dokola – podhrňovačka. 
Další variantou je kratičká, extrémně naškrobená 
dvojsukně – trčák. A začíná oblékání pěti až šesti 
bílých sukní naškrobených v syrovém pšeničném 
škrobu. První sukně je nejkratší a také nejužší. 
Každá další je o něco delší a širší. Oblečená sukně 
se musí pečlivě srovnat, aby nikde nevykukovala 
o něco víc krajka a všechny sukně byly pěkně 
v rovině. Na nejdelší a nejširší bílou sukni je 
„navlečená“ vrchní brokátová sukně, která se 
zatím jen přehodí přes ostatní sukně. Ze stejného 
materiálu a ve stejné barvě je ušita kordula. Je 
vyšívaná, bohatě zdobená pentlemi, krajkami 
a fl itry, zapíná se vpředu na 12 malých knofl íčků, 
vzadu má čtyři šosky olemované pentličkou. 
Do ní se navlečou rukávce, aby se pozdějším 
přetahováním nezmačkaly. Rukávce – to je plátěný 
pruh, kolem krku krajkový, vyšívaný, háčkovaný 
či jinou ruční metodou zhotovený obršlák 
a z tenoučké průhledné bavlněné látky – patysu – 
široké rukávy – tacle, zakončené stejnou technikou 
jako obršlák. Rukávce se stáhnou šňůrečkou 
a vpředu se zavážou na mašličky, které se schovají 
pod látku. Knofl íčky u korduly se pozapínají, 
naškrobený a naskládaný obršlák se urovná 
a sepne ozdobným špendlíkem. Rukávy se 
stáhnou a uvážou se na krajku od košile. Pod tacle 
se přivážou malovaná podvazadla s kytičkami. 
Upraví a zaváže se vrchní barevná sukně. Na ni 
se přiváže malovaný fěrtoch – zástěra – dříve 
z brokátu, dnes častěji ze slotery. Vzadu na šosky 
se přivazují ručně malované pantle. Stárce se 
nakonec na hlavu připevní kotúč – deklík a úplně 
poslední se nasazuje a upevňuje nad čelo věnec 
složený z textilních kytiček a lístečků, zrcadélek 
a korálků. Zakončený je stříbrným třepením. 
Děvčatům z chasy se nakonec připevní sponkami 
turečák uvázaný „na zaušnice“.

Zbývá zkontrolovat, zda někde nevykukuje nějaká 
šňůrečka (všechny musí být pečlivě ukryté 
a schované), nebo se nevyskytla nějaká jiná 
chybička.

Výsadou stárek jsou také malované kapesníky 
olemované krajkou a složené do trojúhelníku tak, 
aby byly vidět tři malované rohy.



Jak se obléká vrbecký šohaj

Oblékání chlapců je jednodušší, 
rychlejší a také samotný kroj 

je pohodlnější. Mládenec zvládne 
obléci se sám, není třeba mu pomáhat, 

snad pouze s přetažením kordule 
přes pečlivě nažehlenou košili – aby 

se nezmačkala. Jen se nakonec 
zkontroluje a upraví.

Začne navlečením nohavic – krojových 
soukenných vyšívaných kalhot – žlutic. 

Potom si obuje vysoké kožené boty – 
holínky v lýtkové části vyztužené 

a nablýskané. Dále si chlapec obléká 
krojovou selskou košili, která je na 

přední části bohatě vyšívaná, mnohdy 
zdobená kraječkou, s malým límečkem. 
Přes košili se obléká vyšívaná kordula – 

vesta z černého sukna. Stárci mají 
na levé straně korduly připevněné 

malované pantle, naskládané do 
vějíře – kokardy. Ještě před druhou 

světovou válkou bývaly pantle uvázané 
jen na velké mašle jako v okolních 

obcích. Po válce se objevily naskládané 
podle Podluží. Mašle bývaly jen bílé, 
od konce osmdesátých let jsou pod 

bílými ještě barevné – obyčejně modré. 
Stárci nosí na hlavě klobouk zdobený 

šmuky – od toho šmukáč, s vonicí 
z látkových květinek, lístečků, korálků, 

zrcadélek a třepení. Sklepník má na 
šmukáči připevněný rozmarýn, na něm 

přivázané dlouhé úzké různobarevné 
stužky. Stárci mají také stárkovské 

sklenice – juchačky s vínem, ze kterých 
zavdávají. Sklepník míval džbánek
a nosíval uvázanou bílou zástěru.

Kolem pasu si šohaji připínají kožený,
cvočky zdobený řemen.

Pořízení nového kroje není levná záležitost.

Dnes se cena kompletního nového svátečního dívčího kroje

pohybuje kolem 50.000 Kč, chlapeckého kolem 25.000,- Kč.

chlapecká kordula černá

košile

vyšívání na košili

vyšívané kalhoty – žlutice

vysoké kožené boty – holínky

zdobený
opasek –
řemen

Sklepník Stárek



Materiál:
• sněhurka – bílá háčkovací příze
• háček na háčkování

Postup:
podle obvodu lýtka uháčkujeme řetízek, který spojíme do kruhu.
Dál háčkujeme asi 8 řad okének (do střevíců) z 3 řetízkových ok 
a 1 dlouhého sloupku. Opakujeme pořád dokola.

1. řada vzoru = 11 řetízkových ok, 3 krátké sloupky

2. řada vzoru = 5 řetízkových ok; do 6tého řetízkového oka 1. řady 
uháčkujeme 6 dlouhých sloupků; 5 řetízkových ok; 2 krátké sloupky 
do tří krátkých sloupků v 1. řadě. Opakujeme a spojíme do kruhu.

3. řada vzoru = 5 řetízkových ok; spojit 6 dlouhých sloupků z 2. řady 
do pecičky; 5 řetízkových ok; 1 krátký sloupek do 2 krátkých sloupků 
v předcházející řadě. Opakujeme a spojíme do kruhu.

4. řada = 1. řadě - 3 krátké sloupky háčkujeme nad pecičku, 
11 řetízkových ok. Stále opakujeme.

Pro rozšíření punčoch přidáváme postupně podle potřeby řetízková 
oka – místo 11 řetízkových ok háčkujeme 13, později 15 a pak 17 ok.

Vzorek háčkujeme asi 40 centimetrů,
do potřebné délky doháčkujeme okénky.

Háčkované punčochy ke kroji



Oblečenie občanov vo Vrbovciach sa vyvíjalo 
v závislosti na domácich surovinách. V 18. a 19. 
storočí má na toto oblečenie vplyv masová 
manufaktúrna i továrenská výroba rôznych textílií 
ale i móda, druh práce, svetonázor. Pravdepodobne 
ako i v iných regiónoch Slovenska kroje Vrbovčanov 
/ oblečenie poddaných/ pozostávali prevažne 
z konopného / ľanového plátna a kožušín. Neskoršie 
sa k tomu pridáva súkno, tenké bavlnené tkaniny 
a hodváb. Ešte v prvej polovici 20. storočia takmer 
v každej domácnosti sa pestovali konope /ľan/, 
gazdinky na kolovratoch cez zimu spriadali z vlákien 
nite, z ktorých sa potom na tkáčskych stavoch 
robilo plátno. Konopné vlákno sa delilo podľa kvality. 
Z dlhých vlákien sa priadla tenká priadza, ku ktorej 
sa koncom 19. a začiatkom 20. storočia pridávala pri 
tkaní priadza z bavlny. Z takéhoto plátna sa potom 
šili spodné košele pre ženy / rubáče/, plachty na 
postele a podobne. Z plátna bez pridávania bavlny 
sa šili pracovné košele a nohavice tzv. „trasláky“. 
Tieto sa nosili iba v lete. Zo zbytkových menej 
hodnotných vlákien „kúdele“ sa spriadali hrubšie 
nite, z ktorých sa robilo hrubé plátno. Používalo sa na 
rôzne „trávnice“, plachty na nosenie trávy, sena, šili 
sa vozové plachty. Posledné tkáčske stavy, ktoré sa 
zachovali až do 1. polovice 20. storočia boli v rodine 
Cerovských v obci a v rodine Kavických v Lieštiu. 
Obdobným spôsobom sa spriadala i vlna z oviec. Táto 
sa v 20. storočí farbila a ženy z nej plietli rôzne svetre 
a ponožky. V 18. a 19. storočí sa údajne na Vrbovciach 
vyrábalo i súkno. Písomná zmienka je z prvej 
polovice 19. storočia, kde sa zo súkna na dedine šili 
uniformy – odev pre dobrovoľníkov v rokoch 1848-
49. Z čoho pozostával vrbovčiansky kroj? Spočiatku 
údajne neboli veľké rozdiely medzi sviatočným 
a každodenným oblečením. Nové veci sa používali 
do kostola a pri iných sviatočných príležitostiach, 
po obnosení sa používali ako pracovné. Neskoršie 
sa toto delí na sviatočné – od svadby až po hrob 
a pracovné, vyrábané a šité len na bežné nosenie.

Ľudové kroje - Vrbovce



Ženský kroj

Základom spodnej bielizne bol „rubáč“ /spodná 
košela/. Bola to voľne nariasená časť z plátna, 
od drieku dohora zúžená do tvz. oplečka. Toto 
bolo šité zo zvláštne upraveného konopného 
plátna tkaného krížovou väzbou, ľudovo zvanou 
„činovať“. Pre sviatočné príležitosti bolo toto 
vpredu u pásu vyšívané bielou alebo farebnou 
niťou. Na túto spodnú bielizeň sa priväzovala 
vrchná sukňa nazývaná „kasanica“ bielej alebo 
žltej farby. V prednej časti je v páse uviazaná 
zástera /fjertoch/ plisovaná do záhybov z ľahkého 
farebného materiálu /glott, taft/ spravidla 
k žltej kasanici v zelenej farbe, k bielej kasanici 
v modrej farbe. U mladých slobodných dievčat sa 
k žltým kasaniciam nosili biele strojovo vyšívané 
tyranglové fertochy /zástere/.

Na vrchnú časť sa obliekali z bieleho ľahkého 
bavlneného materiálu rukávce, ktoré zasahovali len 
do pása. Miesto goliera sa k ukončeniu krátkych 
bohatých rukávcov u sviatočného kroja našívala 
paličkovaná čipka. Na rukávce sa potom obliekal 
„pruclek“, obdoba vesty, zhotovený z farebného 
brokátu alebo rezaného zamatu, v modrej, 
čiernej alebo zelenej farbe. Pruclek bol zdobený 
množstvom strieborných alebo iných kovových 
gombíkov, u mladých dievčat bol ešte na spodu 
zviazaný ozdobnou stuhou.

Vpredu na zásterách, fjertochoch, boli uviazané 
strojovo vyšívané alebo maľované široké stuhy. 
Na hlavu sa u mladých slobodných dievčat 
uväzoval v hranatom tvare s tzv. zaušnicami 
„tyranglový“ ručník strojovo vyšívaný rôznymi 
vzormi v bielej farbe.

U vydatých žien sa pri sviatočných príležitostiach 
uväzovali tzv. „čepce“ vyšívané na tyranglovom /
organtínovom/ podklade ukončované po obvode 
paličkovou naskladanou čipkou a vzadu zaviazané 
strojovo vyšívanými bielymi stuhami. V zimnom 
období mladé ženy nosili trojštvrťové kožušky 
v modrej farbe nazvané „mentíky“ a vydaté ženy 
zase obdobné kožuchy v bielej farbe. Obidva 
kožuchy boli lemované čiernou kožušinou, vrátane 
rukávov.

rukávce

pruclek

stužka na fjertoch

fjertoch

rubáč s nádstavkem

čepec
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čižmy

šňúrka na čepec



Mužský kroj

Slávnostný odev spočíval z nohavíc zvláštneho strihu, 
dolu zúžených do čižiem. Nohavice boli zdobené 
čiernou sútaškou /plochou stužkou/ vpredu zošitou 
do štylizovaného ornamentu. Slávnostná košeľa 
u mládencov a mladých mužov bola zhotovená 
z ľahkého bavlneného materiálu zdobená v prednej 
časti farebnou výšivkou „náprsenkou“. Výšivka bola 
tiež na manžetách rukávov. Nohavice i kabát boli 
zhotovené zo silnejšieho súkna, podšité silnou teplou 
podšívkou. V 19. storočí sa podšívali i konopným 
plátnom. Pokrývka hlavy bola v zime tzv. „baranica“ 
z čiernej ovčej kožušiny, v lete klobúk s úzkou 
strieškou, u mládencov zdobený kohútím pierkom. 
Čižmy čierne s tvrdými holeňami. Pracovné šaty 
v letných mesiacoch boli košele ukončené pri krku 
širšími šnúrkami, nohavice v páse stiahnuté šnúrkou, 
dole ozdobené strapcami. Tieto sa volali trasláky. 
V zime sa používali buď obnosené slávnostné šaty 
alebo šité z menej kvalitného súkna. V tuhých zimách 
bohatší nosili dlhé kožuchy. Do nepohody a dažďa sa 
nosili dlhé plášte zhotovené z bieleho ťažkého súkna, 
nazvané „haleny“. Na pokrytie hlavy mali vzadu voľnú 
časť „darmoviz“ proti nepohode. Podľa majetnosti 
majiteľa boli tieto zdobené výšivkami v čiernej farbe.

Zimný kroj

kabát

vlňák

mentík



Mládenecký mužský kroj

Slávnostný odev pre mládencov sa skladal 
z nohavíc, prucleka /vesty/, kabáta, čižiem 
a klobúka ako aj vyšívanej košele.

Nohavice sa zhotovovali so silnejšieho 
tmavomodrého súkna, mali zvláštny strih, vpredu 
s tzv. poklopcom, ktorý slúžil i na uloženie 
vyšívaného ručníka. Celé boli podšité hrubšou 
podšívkou /barchet/. V 18. a 19. storočí boli 
väčšinou podšité konopným plátnom. Nohavice 
sú dekorované čiernou stužkou v prednej časti 
s bohatým ornamentom.

Pruclek /vesta/ bol do pásu zdobený striebornými 
alebo kovovými gombíkmi, podšitý tiež hrubším 
barchetom.

Košeľa v minulom storočí bola zhotovovaná 
z hrubšieho bavlneného plátna. V prednej časti 
bola bohato vyšívaná tzv. „náprsenka“. Výšivkou 
boli ukončené i široké rukávy.

Kabát sa už dnes takmer u nás nepoužíva. Bol tiež 
zhotovený zo súkna s obdobnou podšívkou ako pri 
nohaviciach. Klopy na kabáte boli špicaté, kabát 
mal jednu radu gombíkov.

Pokrývka hlavy - klobúk mal zakrútené biele 
pierko. V zimnom období mládenci používali 
bohato vyšívané hnedé trojštvrťové kožúšky. 
Na nohy si obúvali kožené vysoké čižmy s tvrdými 
holeňami.
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Kroje pre mladé dievčatá
a slobodné ženy

Detské kroje

Používali sa zmenšeniny krojov dospelých.

Základom spodnej bielizne bol „rubáš“, v miestnom 
nárečí rubáč. Je to voľne nariasená časť z plátna 

zhotovená spočiatku z tenkej priadze konope alebo 
ľanu. V minulom storočí sa už plátno na rubáše 

používalo s prímesou bavlnenej priadze v pomere 1:1. 
V súčasnosti sa zhotovujú z hrubšieho bavlneného 

plátna. Pre mladé dievčatá a na sviatočné príležitosti 
bola vpredu nad pásom nazvanom „oplečko“ 

zhotovená výšivka buď z bielych alebo z farebných 
hrubších vyšívacích nití.

Na túto spodnú bielizeň sa naväzovala biela alebo žltá 
ručne plisovaná sukňa nazývaná „kasanica“. Táto bola 

v páse ukončená v tzv. forme, vyšívanej v rôznych 
farbách, na smútočné obrady v tmavomodrej

alebo čiernej farbe.

V prednej časti je uviazaný biely
tyranglový /molový/ „fjertoch“ /zástera/. Tento je 

v spodnej časti ukončený – dekorovaný paličkovou
alebo strojovou čipkou.

Na vrchnú časť tela sa obliekali z tenkého bavlneného 
materiálu organtinové rukávce, ktoré siahali len 

do pása. Namiesto goliera boli pri krku ukončené 
naskladanou paličkovanou čipkou.

Na rukávce sa potom obliekal farebný „pruclek“, 
obdoba vesty, zhotovený z farebného brokátu 

vo svetlomodrej, tmavomodrej a zelenej farbe. Brokát, 
rezaný zamat, bol hladký ako aj bohato vzorovaný. 

Pruclek bol zdobený množstvom strieborných alebo 
iných dekoratívnych gombíkov. V strede prucleku 

na ľavej strane bola uviazaná strojovo vyšívaná stuha. 
Na biely fjertoch sa k uviazaniu používali

biele strojovo vyšívané stuhy.

Na pokrývku hlavy sa u mladých dievčat používali 
špeciálne uväzované, ručne vyšívané

tyranglové ručníky.

V zimnou období mladé dievčatá nosili krátke 
trojštvrťové kožúšky, „mentíky“. V modrom prevedení 
okraje rukávov ako aj celého mentíka boli dekorované 

čiernou kožušinou.

Na nohy sa obúvali čierne vysoké čižmy s tvrdými 
holeňami, aby sa lepšie obúvali v predklone, 

k chodidlu ukončené harmonikou /rovnomerne 
nariasená koža/.
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Kroj
je dnes v moravské Vrbici součástí nejen každoročně

se opakujících akcí jako jsou tradiční hody, setkání 

mužáckých sborů, zarážení hory či vánoční žehnání vín.

Lidé jej stále častěji oblékají i při dalších slavnostních 

příležitostech spojených nejen s životem ve vesnici,

ale i při soukromých událostech, aby si tak připomněli zvyky 

svých předků nebo prostě jen reprezentovali svou obec.

Tetičky ve svátečním selském kroji na hodech Krojový ples

Vítání občánků

Předávání titulu Vesnice Jihomoravského kraje
roku 2014 v Kateřinicích

Zatahování – folklórní zvyk na svatbách Svěcení branSvěcení zvonu

Hody



Kroj
ako dedičstvo predkov sa uchováva v archívoch 

nespočetného množstva našich domácností. V slovenských 

Vrbovciach sa ľudia v posledných rokoch usilujú o zachovanie 

kroja. Kroj ako slávnostný odev sa stále častejšie objavuje 

pri každoročne sa opakujúcich významných udalostiach 

a cirkevných sviatkoch. S pracovným – všedným ženským 

krojom, sa stretávame každodenne, ešte stále je tradičným 

odevom našich starších žien.

Vystúpenie detí v evanjelickom kostole Vystúpenie folklórneho súboru Vrbovčánek na jarmoku

Najstaršia – takmer 100-ročná babička

Zlatá konfi rmácia

Účastníci MFF Myjava z Vrboviec

Návrat Vrbovčanov z nostalgickej jazdy 
parným vlakom



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.

Smyslem celé akce bylo zachování současné podoby tradičního kroje, 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 na straně slovenské 
zkušení Vrbovčané, kteří se tvorbou a údržbou různých součástí kroje zabývají již léta.

Všem lektorům a účastníkům kurzu patří za jejich čas, trpělivost a ochotu velké poděkování.

Vrbice
Lektorky: Ludmila Herůfková – šití pánských krojů, 
Anežka Hanáčková a Jana Janošková – vyšívání 
pánských krojů, Věra Šumberáková – vyšívání chlapecké 
košile, Božena Petrásková – háčkování punčoch, 
Bohumila Bařinová – šití, vyšívání dívčího kroje a jeho 
oblékání, Marie Herzánová – šití, žehlení rukávců a vázání 
turečáku, Lidmila Válková – žehlení sukní, Miroslava 
Martincová – žehlení a oblékání, Lucie Folerová a Dagmar 
Huňařová – malování

Dále se podílely: 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

Zvláštní poděkování patří panu Františku Janoškovi 
za péči o kroje a tradice ve vrbeckém muzeu.

Vrbice

Vrbovce
Lektori: Anna Štefková,
Martin Patinka, Anna Patinková

Spoluautori (krajčíri): Zlatica Marková, 
Viera Vaňová, Sláva Drábeková,
Eva Horňáčková

Ďalej sa podieľali Dušan Eliáš,
Eva Eliášová

Vrbovce Poděkování



FOND MIKROPROJEKTŮ

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 spolufi nancován 

Evropským fondem regionálního 

rozvoje (ERDF), prostřednictvím 

správce mikroprojektů, kterým 

je Region Bílé Karpaty. Celkové 

náklady na projekt činily 

20.874 €, z toho výše příspěvku 

byla 17.742,9 €.

www.vrbice.cz • www.vrbovce.sk

© Obec Vrbice
© Obec Vrbovce

Všechna práva vyhrazena. Žádná část 
této publikace nesmí být reprodukována 

a nebo vysílána v jakékoli podobě 
a jakýmkoli způsobem, elektronickým nebo 
mechanickým, včetně fotokopií a zvukových 
záznamů, ani jiným reprodukčním systémem, 

bez písemného souhlasu vydavatele.

Foto: Dagmar Sedláčková, Stanislav Hanzlík, Radomír Oslzlý, archiv obcí Vrbice a Vrbovce

Grafi ka: Graweb s.r.o.; Tisk: DOBRÁ PRODUKCE s.r.o.


