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1.Parobci z Rešova z FS „REŠOVČAN“:
Pôsobí v obci Rešov ako skupina pri DFS v Rešove a pôsobí jeden rok.
Skupina je zložená z mládencov, študentov stredných škôl, ktorí hrajú na rôzne
hudobné nástroje. Interpretujú piesne, ktoré sa zachovali v obci od starých rodičov,
a s láskou ich podávajú milovníkom ľudovej piesne. Tento vzácny jav, keď mladí
ľudia s láskou zachovávajú tradície a zvyky svojich predkov je obdivuhodný a mohol
sa zavŕšiť pod vedením skúsených umeleckých vedúcich a zodpovedného sponzora.
Interpretujú slovenské, šarišské, rusínske a ukrajinské piesne. Vystupujú na rôznych
folklórnych podujatiach mesta Bardejov a jeho okolia a v rodnej obci Rešov. Spievali
na festivaloch v okrese Bardejov a iných okresoch. Vo svojom repertoári majú
nielen piesne, ale aj scénky zo života študentov a obyvateľov obce, ktoré prednášajú
v slovenskom a rusínskom jazyku. Hudobný doprovod má Ľudovít Kašprík na
akordeóne a Miroslav Micenko na husliach. Mládenci sú členmi FS Rešovčan a ich
vekové zloženie je od 16 do 50 rokov.
Speváci mužskej FS sú milovníci piesni svojho kraja a so svojou kapelou
a doprovodom harmonikára Františka Jurčišina spievajú piesne o nešťastnej láske,
o rodnej dedine, tanečné, hostinské, žartovné, ale aj smutné, slovom o všetkom, čo
život prináša.
Pre 5. ročník Hornotoplianskych folklórnych slávností vo Sveržove si pripravili
zmes ľudových piesni, ktoré sa páčia. Umeleckou vedúcou je Mgr. Lilia Maťašová
a vedúcou FS Rešovčan je Evelin Hvať.
2. Matičná folklórna skupina „Torička“ z Abrahámoviec :
Matičná FS „Torička“ z Abrahámoviec vznikla v novembri 2008, ktorú založili
ženy a dievčatá z obce Abrahámovce. Vedúcou skupiny je Andrea Remetová. Skupina
má 12 členov a 2 akordeonistov. Vznik FS podmienil ústup ľudových zvykov, a na
dedinách v nedávnej minulosti bolo vždy veselo. FS má záujem naďalej šíriť zvyky
svojich predkov z regiónu, kde osobité folklórne prostredie podnecujú susedné
Raslavice. FS verí, že súčasné aktívne zapálenie pre folklórne tradície im vydrží čo
najdlhšie, s cieľom šíriť radosť pre milovníkov folklóru a miestnych zvykov.
Predsedom MO MS je Milan Michalčík. FS sprevádza Jozef Chovanec, sólo
spieva Valika Stašeková, duo Valika Stašeková a Kristína Kunstová.
3. Dievčenská tanečná skupina ZŠ Sveržov :
Pod vedením vychovávateľky ŠKD pri ZŠ Sveržov Miroslavy Bartošovej
účinkuje skupinka od jari toho roku. Záujem o tanec dievčat ZŠ je prenesený do
„vareškového tanca“, ktorý je prvotinou v ich vystúpení. Veríme, že sa ich repertoár
bude rozširovať a podnieti staršiu vekovú skupinu našej mládeže vo Sveržove.
4. Ženská matičná FS z Gaboltova :
Pod vedením Ivety Borovskej pôsobí 10 členná matičná ženská FS už vyše 20
rokov.
V tomto novom zložení od roku 2003 a propaguje ľudový folklór z Gaboltova
a okolia.

Vystupujú v obci, na kultúrnych podujatiach v okrese i mimo neho a to v Zborove,
Marhani, Kračúnovciach, Kľušove,, Sveržove, Rokytove a iných obciach.
Predsedníčkou MO MS v Gaboltove je Anna Petrovičová.
5. Mládežnícka FS „Mokrolužan“ z Mokroluhu:
FS pôsobí pri Klube mladých matičiarov MO MS Mokroluh, ktorý si založili
v januári 2009 . Pod vedením predsedníčky MO MS Gabriely Semankovej sú aktívni
už 3 roky a účinkujú na rôznych kultúrnych matičných a obecných akciách v rodnej
obci, ale aj v meste Bardejov a folklórnych festivaloch v rámci okresu Bardejov. Ich
repertoár sa neustále skvalitňuje a rozširuje.
6. Matičná FS „ Hažlinčanka „ z Hažlína :
Matičný folklórny súbor vznikol v roku 1994 pri príležitosti osláv prvej
písomnej zmienky o vzniku obce Hažlín. FS sa postupne rozširoval čo do počtu
a kvality a účinkuje okrem podujatí vo vlastnej obci v spolupráci s OR MS, HOS
Bardejov Rusínskou obrodou pod gesciou obecného zastupiteľstva Hažlín a starostu
obce.
Učinkujú v rámci kultúrnych akcií v okrese Bardejov a prešovského kraja.
V roku 2008 sa FS rozšíril o nových členov ktorí vystupujú pod názvom
„Hažlinčanka“.
FS tvorí 22 dievčat a žien a 3 členovia ľudovej hudby. Štruktúra žien je od 20 do 73
rokov a u dievčat od 10 do 18 rokov. FS pracuje pod vedením umeleckého vedúceho
a choreografa Mikuláša Gergeľa, čo značne skvalitnilo ich vystúpenia.
Ľudová hudba pod vedením huslistky Kamily Oláhovej, na akordeóne hrá
Rudolf Pavúk a na kontrabase Jaroslav Ondeček pôsobí v našom FS od januára 2009.
Doposiaľ účinkovali v : Kružlove, Nižnej Polianke, Chmeľovej, Beloveži, Hrabovci,
Kurime, Marhani, Lendaku, Poráč na Spiši a v poľskej Bielovieži.
Spokojnosť milovníkov ľudového spevu a tanca potvrdzuje, že ich účinkovanie
má správny smer a ľudové tradície bude aj naďalej propagovať. V obci účinkujú pri
všetkých kultúrnych a sociálnych podujatiach.
Ich činnosť podporuje hlavne obec Hažlín, Nadácia Matice slovenskej a sponzori
z obce Hažlín.
Predsedníčkou MO Matice slovenskej v Hažlíne je Mária Raticová.
7. Ženská matičná FS zo Zlatého :
Folklórna skupina vznikla v marci 2007 pri Miestnom odbore Matice slovenskej
v Zlatom. Vo svojich vystúpeniach prezentujú piesne zo svojej obce a blízkeho
regiónu.
Za dva roky svojho pôsobenia sa svojim folklórom predstavila v obciach Zlaté,
Mokroluh, Rokytov, Sveržov, meste Bardejov a v poľskej dedinke Ležany.
FS s počtom 8 členiek pod vedením Mgr. Anny Priščákovej sprevádza na akordeóne
Jaroslav Štefančík. Predsedníčkou MO MS v Zlatom je Božena Mattová.
Ich činnosť podporuje starostka obce Mgr. Mária Ontkaninová a Obecné
zastupiteľstvo v Zlatom.

8. Matičná folklórna skupina z Rokytova :
DFS v Rokytove vznikla v 80 rokoch 20. storočia, kde vedúcou FS bola Mária
Jaščúrová, učiteľka ZŠ.
Od roku 1996 pri vzniku Miestneho odboru Matice slovenskej v Rokytove dostala
FS má aj nový názov DFS pri MOMS v Rokytove.
Vo FS pôsobí 20 členov matičiarov s prevahou žien a dievčat., ktorú dopĺňajú muži
milovníci ľudového folklóru a tradícií našich predkov.
Členovia DFS sa zúčastňujú folklórnych festivalov a prehliadok v blízkom
okolí, ale aj v rámci širšieho regiónu horného Šariša. Vedúcou folklórnej skupiny je
Emília Pangrácová, na akordeóne sprevádza predseda MO MS Mgr. Ľubomír Pangrác
– Piter.
9. Folklórna skupina „Matičiar“ zo Sveržova :
Folklórna skupina mužov a žien vznikla v roku 1997 pri založení Miestneho
odboru Matice slovenskej. Svoj repertoár zbiera z obce a okolia a to v podobe
pôvodných piesni, zvykov, žartov a zameranie svojich vystúpení orientuje na živé
vystúpenia členov FS na rôzne motívy ako sú „ Veśele, Jurmak, Kudzeľná chyža, Jak
našo ocove rukovali, Kačmarské scény, Kersciny, U nas na valale a celá rada iných
účelových vystúpení pre rôzne konkrétne udalosti, na ktorých sme v rámci obce
vystupovali.
Dušou kolektívu je Mgr. Žofia Harňáková, umelecká vedúca a režisérka a riaditeľka
ZŠ vo Sveržove. Na akordeóne sprevádza Mgr. Martin Tipul. Predsedom MO MS je
Dušan Pribula.
FS účinkovala v obciach Kračúnovce, Marhaň, Kľušov, Zlaté, Rokytov,
Tarnov, Gaboltov, Malcov, v meste Bardejov a na všetkých podujatiach v obci
Sveržov.
Na 5. ročníku sa predstaví 20 členná FS s pásmom „Kersciny“, tak ako v minulosti
v domácnostiach celý akt krstín prebiehal.
Scenár a réžia Mgr. Žofia Harňáková.
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