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Kuřátko, Malučké kuřátko, HM Kuřátko,
Kohútek, Kačenky
Nivnička, Malá nivnička, Malučká nivnička
z Nivnice
z Bystřice P/L bobkovníci
Čerešničky, Vlčnovjánek, mužský sbor,
z Vlčnova
CM Vlčci, CM Durancija
Korytňánek
z Korytné
ze Suché Lozi Plkotnice

Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice, Suchá Loz a
Vlčnov – těchto šest obcí s dohromady jedenácti tisíci obyvateli založilo na začátku roku 2005 na Uherskobrodsku nový region. Jeho
název je Východní Slovácko, přičemž do svého znaku si obce daly
kvítek barvínku – modrý květ se pěti okvětními lístky, který je
charakteristický právě pro tento kraj. Je to zřejmě vůbec poprvé
v historii, kdy tyto navzájem sousední obce představí v jednom
pořadu svůj folklor prakticky vyčerpávajícím způsobem. Smyslem
tohoto pořadu je tedy, kromě uměleckého záměru, především to, aby
se folkloristé z Východního Slovácka sešli na jednom místě a navzájem se napříč generacemi mohli dále více poznávat a sbližovat…
Na pódium vstoupí děti od tří let, až po ženy a muže, kteří už
překročili osmdesát let. Velmi potěšitelné je, že i v roce 2006 je na tak
malém kousku Slovácka tolik různorodých folklorních souborů,
spolků a aktivit. K nejzáslužnějším počinům současných folkloristů
Východního Slovácka patří to, že k udržování tradic stále vedou
v hojné míře děti a mládež. A na druhou stranu je zajímavé, že děti
a mládež tu stále ještě mají o folklor zájem.
Za zmínku stojí i fakt, že Východní Slovácko tvoří tři krojově odlišné
oblasti. Takže v pořadu můžete potěšit svůj zrak pohledem na krojový typ – nivnický (Nivnice, Korytná), vlčnovský (Vlčnov) a bánovský
(Bánov, Suchá Loz a Bystřice pod Lopeníkem).
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Podle jednoho ze starostů, Petra Gazdíka ze Suché Loze, jsou důvody
vzniku nového regionu v podstatě tři. „Ten první spočívá v tom, že
vesnice sdružené do regionu mají mnohem větší šanci získat peníze
z Evropské unie na nejrůznější projekty, než kdyby o ně žádaly samostatně, dalším důvodem je navození spolupráce v oblasti cestovního
ruchu a kulturních aktivit, a ten třetí, hlavní důvod je, že tak chceme
dát vzniknout nové tradici, kdy by se obyvatelé obcí scházeli při
nejrůznějších sportovních, společenských či kulturních akcích“.
Mnohem více se o jednotlivých aktérech pořadu „Když kvete barvínek“ dočtete na těchto internetových adresách:
www.nivnicka.unas.cz, www.kuratko.unas.cz, www.kohutek.unas.cz, www.ksk.vlcnov.cz,
www.uh.cz/korytna, www.suchaloz.cz, www.bystricepodlopenikem.cz.
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