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1. MO MS GABOLTOV – Ženská spevácka skupina :
PROFIL :
Predseda MO MS :
Anna Petrovičová
Vedúca skupiny :
Iveta Borovská
Doprevádza:
Mária Petrovičová na akordeóne
Počet členiek DFS :
8
Vznik – pred viac ako 20 rokmi. S malými prestávkami majú chuť a vôľu
pokračovať ďalej a hľadať krásu v pokladoch našich predkov.
Svoje ľudové pôvodne piesne z Gaboltova a okolia prezentujú na
obecných akciách a iných regionálnych podujatiach okresu Bardejov a Svidník.
2. MO MS FRIČKOVCE – Mládežnícka FS „Fričkovčan“:
PROFIL :
Založenie MO MS :
1997
Predseda MO MS :
Ľubomír Borodáč
Počet členov súboru:
18
Doprevádza :
5 členná kapela a vedúci súboru
Počas 10 rokov sa vystriedali 2 tanečné mládežnícke skupiny. Svoj
program zameriavajú na nácvik temperamentných hornošarišských tancov.
Chlapci a dievčatá sa prezentujú v obci na akciách, v okrese na regionálnych
podujatiach a v Poľsku. Okrem tohto žánru folklórnych tancov každý rok
nacvičia divadelnú hru alebo estrádne pásmo ako sú: „Kubo“, Pytliakova žena“
a iné. Keďže v MO MS pracujú prevažne mladí ľudia, zámerom MO je aj
naďalej aktivizovať túto skupinu občanov obce, aby sa nezabudlo na naše dávne
zvyky a tradície.
Mládežnícka skupina vystúpi s pásmom ľudových tancov : hornošarišské
karičky, parobské čapaše, párové tance napr. „Motyka, Krucenka“.
3. MO MS LASCOV - Ženská a mužská spevácka a dievčenská tanečná
skupina
PROFIL:
Založenie MO MS :
2003
Predseda :
Cecília Kočišová
Počet účinkujúcich :
10 žien, 8 mužov, 8 dievčat
Doprevádza :
Pavol Rozkoš
Zaujímavosť : Webová stránka MO MS Lascov: www.dfslascov.szm.sk
cecilia.kocisova@centrum.sk
Na webe si nájdete vlastnoručne vyšívané kroje, históriu, činnosť,
členstvo, akcie, teda o živote matičiarov z Lascova. Svoju činnosť preferujú na
zachovávanie ľudových tradícií z obce a okolia horného šariša a to ľudový spev,

humorné scénky, najviac sú hrdí na nacvičené divadlo „Kubo po lascovsky“
v šariščine, z iných „Večar na Viliju“, „Leto s estrádou“ .
Svojim programom sa prezentujú v obci a blízkom okolí.
Vo Sveržove sa predstavia posledným dejstvom z divadelnej hry „Kubo po
lascovsky“ pod názvom „ Svadba“.

4. MO MS KUKOVÁ - ženská a mužská spevácka skupina :
PROFIL:
Založenie MO MS :
2002
Predseda MO MS :
Mgr. Mária Lukáčová
Počet členov súboru : 22
Vedúci súboru :
Mgr. Mária Lukáčová
Mgr. Iveta Ligenzová
Sólista skupiny :
Ján Humeník
Doprevádzajú :
Jaroslav Dunčák a Katarína Cinová
DFS účinkuje na rôznych regionálnych podujatiach v Šariši, ich piesne si
môžete vypočuť v reláciách rádia Regina, úspech mali aj v CIMBALPARÁDE.
Vo Sveržove sa predstaví 12 členná skupina s piesňami zo svojho regiónu.

5. MO MS LUKAVICA – zmiešaná folklórna skupina „Lukavičanka“ :
PROFIL:
Založenie MO MS :
1999
Predseda MO MS :
Rastislav Hankovský
Počet členov súboru:
40
Vedúca DFS :
Mária Voľanská
Vedúci ľudovej hudby: Juraj Sabol
MO MS v Lukavici vznikol v roku 1999, ktorým sa založila DFS. Vo
svojej činnosti nadväzuje na tradície svojich starých otcov a mám, ktorí v roku
1932 založili krúžok evanjelickej mládeže. Vo svojom repertoári má okrem
piesní zo svojho okolia aj dramatické pásma ako sú napr. „Kudzeľná chiža“,
„Pribirane za dzifky“, „Kerscini“, „Čepene nevesti“ a „Vianočne zvyky“.
Vystupuje najviac vo svojom blízkom okolí pri rôznych akciách, oslavách Dňa
matiek, Cyrilometódskych slávnostiach a iných príležitostiach.
Svoju obec reprezentuje aj na okresných súťažiach a prehliadkach, ktoré
boli v Richvalde, Tarnove, Zborove a Osikove. Ďalej vystupovali v Hažlíne,
Hervartove, Kurime, Stebníku, Marhani, Sveržove, Gaboltove a Mokroluhu. Na
3. ročníku hornotoplianskych regionálnych folklórnych slávnostiach vo
Sveržove sa predstavia zmesou piesní z regiónu.

6. PaedDr. Michal SMETANKA – Spišský Hrhov :
PROFIL:
Pedagóg, výrobca ľudových hudobných nástrojov, interprét,
multiinštrumentalista, projektant ESF.
Zameriava sa na výrobu pôvodných ľudových hudobných nástrojov, na
ktorých hráva od roku 1996. Jeho hudobné nástroje putovali po výstavách a
prezentáciách na všetkých kontinentoch sveta, tvoria súčasť zbierok mnohých
zberateľov, hudobníkov a odborníkov doma i v zahraničí. V jeho interpretačnom
repertoári dominujú pôvodné piesne zo Spiša a Šariša, najmä tie, ktoré sa viažu
k pastierskej kultúre. Ako sólista spolupracoval a hosťoval vo viacerých
folklórnych súboroch, vystupoval na desiatkach festivalov a koncertov na
Slovensku i v zahraničí.
Je to pre viacerých sveržovčanov už starý známy, hlavne z oblasti jeho
terajšej činnosti tvorcu celej rady projektov z výziev ESF.
Vítame hosťa zo stredu Spiša na takmer najhornejšom Šariši. Na 3.
ročníku hornotoplianskych regionálnych folklórnych slávnostiach sa predstaví
svojím talentom a umením.

7. MO MS SVERŽOV – Mužská a ženská spevácka skupina :
PROFIL :
Vznik MO MS :
1997
Predseda:
Dušan Pribula
Umelecká vedúca,
scenáristka, režisérka : Mgr. Žofia Harňáková, riaditeľka ZŠ vo Sveržove
Doprevádza:
Mgr. Martin Tipul na akordeóne
Sólisti :
Ján Kalist , Mária Klimeková, Jozef Ceľuch
Zameranie činnosti :
Nácvik rôznych pôvodných scén zo života našich predkov ako boli: „Na
kudzeľnú chižu“, „Śviržovské veśele“, „U nás na valale“, „Kačmárske
prekáračky“, „Sami o sebe“, „Išli furmani“, „Śviržovski jurmak“.
MO MS dobre spolupracuje so starostom obce a poslancami OZ, ZŠ pri tvorbe
spoločných programov a pod. Vystupuje takmer na všetkých akciách v obci.
Prezentovali sa v obciach Malcov, Gaboltov, Rokytov, Tarnov, Zlaté, Kobyly,
Lukavica, Richvald, Kračúnovce, Marhaň, Osikov, Kľušov a DD Bardejov.
Na 3. ročníku hornotoplianskych regionálnych folklórnych slávnostiach
vo Sveržove vystúpia s pásmom „Ket našo ocove rukovali“.
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