
FOLKLÓRNA SKUPINA „VAJČOVCI“ Z HORNÉHO VADIČOVA 

      Folklórna skupina „Vajčovci“ z Horného Vadičova už 10 rokov reprezentuje autentickým 

Vadičovským folklórom obec Horný Vadičov na rôznych kultúrnych a spoločenských 

podujatiach nielen doma, ale aj v širšom regióne.  

      V tomto roku sme podali projekt na Fond na podporu umenia, v ktorom sme požiadali 

o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu našej činnosti. Boli sme úspešní a Fond na 

podporu umenia nás z verejných zdrojov podporil celkovou sumou 4 000,-€ na zaobstaranie 7 

kusov ženských krojov z Vadičova, na spracovanie choreografie nového pásma „Váľanie 

mája“ a na nácvik tohto pásma. 

       V dňoch 25. až 27. 10. 2019 sa členovia FSk zúčastnili sústredenia v Liptovskom Jáne 

v Alexandra Wellness hoteli. Na sústredení sme mali k dispozícii telocvičňu zariadenia a tak 

sme sa s radosťou pustili do práce – nacvičovali sme nové pásmo „Váľanie mája“. 

Choreografiu zachovaných zvykov spracoval p. Kamil Urbaník a choreografiu tanca 

spracoval Mgr. Pavol Cienik.  Spracovaním a nacvičením tohto pásma chceme našim 

divákom priblížiť ešte stále živú tradíciu májov, tak ako to bolo voľakedy, keď mládenci 

svojim milým večer pred 1. májom postavili vo dvore máj a na konci mesiaca ho váľali, 

pričom im aj muzika. 

      V Liptovskom Jáne sme strávili krásne dni, aj keď to bolo náročne, o čom svedčili naše 

prepotené trička. Nie sme profesionáli, každý máme nejaké „civilné“ povolanie, prípadne 

školu a niektorí aj trochu viac rôčkov, ale pán Cienik na to nebral ohľad a riadne nás 

popreháňal, za čo sme mu teraz nesmierne vďační. Som presvedčená, že sme odviedli 

kvalitnú prácu a verím, že rovnaký názor budú mať aj naši diváci. Už teraz sa všetci tešíme na 

premiéru, keď na konci mája 2020 budeme váľať máj na Rínku sv. Mikuláša v Hornom 

Vadičove. S týmto pásmom sa chceme predstaviť aj v skanzene vo Vychylovke, na 

folklórnych slávnostiach v Dolnom aj v Hornom Vadičove. Taktiež chceme s ním uspieť 

v Ochodnici na regionálnej prehliadke Nositelia tradícii. 

 

                                               Spracovanie choreografie a nácvik pásma „Váľanie mája“ 

                                               a zaobstaranie 7 kusov ženských krojov z Horného Vadičova  

                                               z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
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