
18. BAČOVSKÉ DNI  
medzinárodný festival valaskej kultúry  

14. – 15. 7. 2018 – Malatiná 
 

p r o g r a m  
14. 7. 2018 – sobota 
  
 9.00  areál Pajta nad Malatinou 

Stretnutie na Pajte – rekonštrukcia pastierskeho dňa, sprístupnenie výstavy 
dokumentov a kultúrny program, spoluúčinkujú trombitáši Štefánikovci z Nimnice 

16.30  Základná škola Malatiná  
Malatinské koberce  - predajná výstava tradičných tkaných kobercov   
Premeny tradičného textilu – predajná výstava metráže a výrobkov z modrotlače, 
plátna a plste (Rabada, Mäsiarová, Šmigovská) 

17.30  amfiteáter 
Hájičku zelený... – otvorenie a program domácich folkloristov, účinkuje detský 
folklórny súbor Skalka, folklórna skupina Grúnik a seniorská spevácka skupina 
Mlynová z Malatinej  

18.00   Od Papradna -  program FSk Podžiaran z Papradna 
18.30 Pozdravy z Moravy - program FS Valašský vojvoda z Kozlovic  
19.00  Stavbár - profilový program FS Stavbár zo Žiliny  
 

15. 7. 2018 – nedeľa 
 
8.00   Rím.-kat. kostol Malatiná  
  Slávnostná sv. omša 
od 10.00  areál na Skalke Malatiná 

Tradičný malatinský jarmok ľudových remesiel  
11.00 - 13.00  Základná škola Malatiná 

Súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka  (syr hrudkový, syr údený, oštiepok, 
žinčica)  - hodnotí verejnosť verejnou ochutnávkou 

11.00 - 17.00  koliba v areáli amfiteátra 
Súťaž o najkrajšie jahňa a ukážky výroby syra, odvárania žinčice, dojenia, strihania 
oviec a bačovského riadu  

12.00   priestor pred amfiteátrom - Súťaž v práskaní bičom  
13.00   amfiteáter  

Pastierske obrázky 
program folklórnych súborov, skupín, ľudových hudieb a sólistov  
účinkujú: dolnooravskí starostovia,  folklórne skupiny Trnkári zo Žaškova, Kýčera zo 
Zázrivej,  Likava z Likavky, Smrečany zo Smrečian, Podšíp zo Stankovian a folklórne 
súbory Lubieň (Poľsko), Valašský Vojvoda z Kozlovic (ČR), Považan z Považskej 
Bystrice 
 
V prestávke vyhlásenie výsledkov súťaži 
Sprievodný program:  
Detská zóna - detské atrakcie pri Základnej škole, predaj syrov... 
 

 
Usporiadatelia: 

Žilinský samosprávny kraj - Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Obec Malatiná 
Spoluusporiadatelia: 

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Poľnohospodárske družstvá na Orave a Liptove 
www.osvetadk.sk 


