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Folklórna skupina Folkmarčanka
ZUZANA PETKÁČOVÁ A MÁRIA PETKÁČOVÁ

EMÍLIA
PAVÚKOVÁ

Vystúpenie pôvodnej
ženskej speváckej
skupiny v obci
Veľký Folkmar

Folklórnu skupinu založila 5. júla 1994 Emília
Pavúková a tvorili ju členky: Emília Pavúková, Margita Ledváková, Júlia Majcherová, Mária Rusnáková, Mária Mihoková, Mária Petkáčová, Alena
Macková, Alžbeta Mrázová, Anna Gregová, Anna
Kleinová, Margita Kleinová, Magdaléna Petkáčová,
Mária Papcunová, Agáta Petrová a harmonikár
Jozef Petkáč.
Prvé vystúpenie tejto ženskej speváckej skupiny
v obci sa uskutočnilo v auguste 1994, ďalšie vystúpenie bolo na podujatí „Úcta k starším“ a vianočne
pásmo „A ja vam vinčujem“. Neskôr rady rozšírilo
šesť žien: Jana Petkáčová, Emília Kollárová, Zuzana
Petkáčová, Mária Papcúnová ml., Miroslava Gregová, neskôr Anna Švedová a deväť mužov - Imrich
Petkáč, Zlatko Varga, Imrich Rusnák, Ondrej Mráz,
Ján Klein, František Kollár, Vojtech Petkáč, neskôr
Milan Petrov a Ing. Ján Cziel.
Kroje si spočiatku členky požičiavali prevažne
od starších žien. Aby získali finančné prostriedky
na zakúpenie krojov, usporiadali niekoľko tanečných zábav.
Pri výbere vhodného materiálu na kroje, ktoré
zabezpečovala Emília Pavúková, sa aktívne zúčastňovala členka Mária Petkáčová. Svojimi radami
prispela i Mária Fabriciová (č. d. 274), ktorá všetkým
ženám ušila kroj a mužom košele. Ostatný kroj pre
mužov ušila firma Aleny Frankovej vo Veľkom
Folkmare (u Palkojanki). Zásterky (švorce) strojom
vyštapala Anna Mihoková. Ostatné doplnky - čipky
na čepenie, šnorky, starodávne opasky, šatky, kidľe

Čepčenie pred vystúpením

s puntami si členky zabezpečili z vlastných finančných prostriedkov.
FS sa zúčastnila okresnej súťaže, prehliadky FS
a rôznych vystúpení v obci i mimo nej. Milovníkov
folklóru potešila spevom, tancom a pásmami: „Už
sme pohrabali“, „Od Ondreja po Nový rok“ (na
Ondreja, Luca - zbijaňe stolka, Viľija - jašličkare, vodzeňe
starička).

Sprievod obcou Východná počas foloklórneho festivalu
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FS Folkmarčanka
na folklórnom
festivale
vo Východnej

Slávnostné vystúpenie pri príležitosti 15. výročia založenia FS

V roku 1998 prevzala vedenie Mária Petkáčová,
ktorá pozná veľké množstvo ľudových piesní a starodávnych tancov. Emília Pavúková ostala pomocníčkou pri tvorbe scenárov, častušiek a piesní.
Všetci členovia FS prispievali a prispievajú svojimi radami pri tvorbe jednotlivých pásiem - speváckych, tanečných a hovoreného slova. Vtedy pripravili pásmo „Večar na valaľe“ a svadobný zvyk
vižierki s ktorými mali a stále majú veľký úspech
i na folklórnom festivale vo Východnej, kde neskôr
päťkrát účinkovali s rôznymi programami.

V januári 1999 funkciu vedúcej prebrala členka
Anna Kleinová. Za jej vedenia FS svoju činnosť zamerala na spevácko-tanečné vystúpenia. Koncom
roka 2002 sa skupina rozdelila na dve folklórne
skupiny.
Vedúcou FS Folkmarčanka je Zuzana Petkáčová,
neskôr aj Mária Petkáčová. Členovia FS sú Mária
Petkáčová, Zuzana Petkáčová, Margita Ledváková,
Mária Papcúnová, Alžbeta Mrázová, Mária Rusnáková, Anna Gregová, Anna Švedová, Emília
Pavúková, Emília Kollárová, Júlia Majcherová.

Vystúpenie
na Spišských
folklórnych
slávnostiach
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Spev chlapov:
„Družbovski tanec“
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Vystúpenie folklórnej skupiny vo Východnej s harmonikárom Mariánom Kaľavským



FOLKLÓRNA SKUPINA FOLKMARČANKA

Krst CD - „Šic
ko še v poľu ro
zžeľeňelo“ - r.
2006
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Muži - Imrich Rusnák, František Kollár, Imrich
Petkáč, Ondrej Mráz, Ing. Ján Cziel a Marián Kaľavský
- harmonikár, neskôr Imrich Mráz, Imrich Tomaško
a Eva Gregová. Záujem o účinkovanie v našej skupine
prejavili deti a mládež, najmä dievčatá - Lucia Papcúnová, Erika Fabriczyová, sestry Bikárové z Kojšova,
Ivana Petrová, Slávka Chovanová, Denisa Petkáčová,
Bibiana Ledváková, Diana Kuchtová, Martina Fabriciová,
Janka a Katarína Kuchtové, Anna Helfenová, neskôr Lenka
a Lukáš Šolcovci, Peter a Lukáš Kollárovci, Róbert Grega,
manželia Ján a Jozefína Petríkovci a Milan Petrov.
V minulosti v súbore účinkovala aj mládež:
Ivana Guľová, Andrea Chovanová, Adrián Kollár,
Maroš Mikluš.
Štyria členovia, ktorí boli pri zrode FS, nás už
navždy opustili - harmonikár Jozef Petkáč, Mária
Rusnáková, Alena Macková a Ondrej Mráz.
Za obdobie rokov 2002 - 2009 sa zrealizovali
pásma: „Čo novoho vo valaľe“, „Pitaňe kmotri“, „Žbieraňe maľin“, „Kudzelna chiža“, „Hobľaňe kapusti“,
„Paraňe pieria“, „Drotar“, „Šmačar“, „Pochovaňe basi“,
„Rusadľe“, „Fašengi“, „Kupovaňe mladej“.
Najväčší úspech zo všetkých doposiaľ spracovaných zvykov a pásiem má naša „Foľkmarska
svadzba“ s množstvom pesničiek.
V decembri 2005 v nahrávacom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach bola nahraná na CD

nosič s názvom „Šicko še v poľu rozžeľeňelo“ za
sprievodu ľudovej hudby Železiar z Košíc.
Na jar v roku 2006 sa v zaplnenej sále kultúrneho domu uskutočnil krst tohto CD nosiča.
„Foľkmarska svadzba“ zožala úspech aj 13. novembra 2009, keď prezentovala obec Veľký Folkmar
v Zrkadlovom háji v Bratislave za hudobnej spolupráce Železiara. Vďaka nášmu rodákovi Ing. Štefanovi Mrázovi, ktorý sprostredkuváva spoluprácu
s touto ľudovou hudbou, sa značne zvýšila úroveň
našich vystúpení.
Okrem vystúpení na javiskách sme s folkmarskými ľudovými piesňami úspešne účinkovali aj v televíznej relácii Kapura. V júni 2009 sme s bohatým
programom v našom kultúrnom dome oslávili
15. výročie založenia folklórnej skupiny. Folkmarčanka sa pravidelne zúčastňuje na folklórnych
slávnostiach, napr. v Ľubeli, Martine, Svite a inde.
Naše vystúpenia sprevádzali harmonikár Gustáv
Girga, na base Július Žiga a na husliach Patrik Žiga.
V súčasnosti na harmonike hrá Lukáš Mackovjak a na
husliach Patrik Žiga. Folklórna skupina Folkmarčanka sa teší dobrému menu i priaznivým ohlasom
divákov doma i mimo obce.
Za spoluprácu patrí poďakovanie Ing. Štefanovi
Mrázovi, starostovi obce Milanovi Gregovi a bývalému ministrovi Ing. Jánovi Mrázovi.

ZUZANA
PETKÁČOVÁ

MÁRIA
PETKÁČOVÁ

Stretnutie členov FS pri príležitosti životného jubilea vedúcej Márie Petkáčovej
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Folklórna skupina Folkmarčanka I.
ANNA KLEINOVÁ

ANNA KLEINOVÁ

FS Folkmarčanka
pri oslave
vysvätenia
novokňaza
dp. Pavla Bodnára,
rodáka z Velkého
Folkmara - r. 1997

228

Pôvodnú Folklórnu skupinu (FS) FOLKMARČANKA založila Emília Pavúková, ktorá bola aj iniciátorkou založenia Ženskej speváckej skupiny.
Túto skupinu na vlastnej harmonike sprevádzal
Jozef Petkáč. Emília Pavúková vykonávala svoju
aktivitu pre FS do odchodu do dôchodku a svoje
pôsobenie ukončila koncom roka 1997.
V roku 1998 FS viedla Mária Petkáčová, ale koncom roka 1998 sa vzdala vedúcej činnosti vo FS.
Od 1. 1. 1999 za spoločnej voľby FS sa stala
vedúcou FS FOLKMARČANKA Anna Kleinová. Ďalšími členmi boli: Margita Kleinová, Janka Petkáčová, Mária Mihoková, Alžbeta Mrázová, Emília

Kollárová, Margita Ledváková, Alena Macková,
Mária Papcunová, Mária Petkáčová, Zuzana Petkáčová, Mária Rusnáková, Ján Klein, František
Kollár, Ondrej Mráz, Milan Petrov, Zlatko Varga,
Imrich Petkáč a Imrich Rusnák. Kolektív FS sprevádzal na heligónke naďalej Jozef Petkáč.
Vedúca FS A. Kleinová so súhlasom členov začiatkom roka 1999 zaregistrovala kolektív do Východoslov. folklórného združenia (VSFZ) v Košiciach.
VSFZ v rokoch 1999 - 2000 usporadúvalo v spolupráci s OcÚ v Dargove „Festival folklóru - Dargov
1999 - 2000“, na ktorom sa FS zúčastnila s pásmom
„Posvadobne vižierki“.
V roku 2001 sa FS zúčastnila na Folklórnom festivale vo Východnej s pásmom „Posvadobne vižierki“, ktoré boli priaznivo ocenené publikom.
V roku 2002 ochorel heligonkár FS Jožko Petkáč a v tom istom roku aj zomrel. Vo FS pôsobil

celých osem rokov. Začiatkom septembra r. 2002 FS
získal Ondreja Bencku, ktorý začal FS sprevádzať
na heligónke ako amatér.
FS FOLKMARČANKA sa od roku 1999 pravidelne zúčastňovala aj na všetkých prehliadkach,
súťažiach v okresoch Gelnica, Spišská Nová Ves
a v iných okresoch a krajoch Slovenska.
Neoddeliteľnou súčasťou ich programu boli aj
Spišské folklórne slávnosti v Spišskom Podhradí Spišský salaš, kde každoročne vystupovali so zvykmi, spevácko-tanečnými pásmami z obce a z okolitého regiónu.
Začiatkom roka 2003 sa pod vedením Márie
Petkáčovej, Emílie Pavúkovej (ktorá sa opäť zapojila do činnosti folklóru) sa určitá časť členov FS oddelila, zvolila si novú vedúcu Zuzanu Petkáčovú
a FS vystupovala naďalej pod názvom FS FOLKMARČANKA.
Pretože dochádzalo medzi oboma FS s rovnakým
názvom k určitým nedorozumeniam, rozhodli sa členovia FS pod vedením Anny Kleinovej od r. 2008
vystupovať pod názvom FS FOLKMARČANKA I.

Mária Mihoková a Anna Kleinová na Krajskej súťažnej
prehliadke tanečníkov sólistov v ľudovom tanci v Rožňave - r. 2007
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FOLKLÓRNA SKUPINA FOLKMARČANKA I.

FS na festivale
„Horehronské dni
spevu a tanca“
v Heľpe - r. 2005

***
Odvtedy FS FOLKMARČANKA I. objavovala,
spracúvala, interpretovala pôvodné zvyky a humoristické scénky; spišské klapancie ľudových rozprávačov, ľudové piesne a starodávne tance: krutu,
poľku, valčík, čardáš, do šafľika, ktoré pochádzajú
nielen z obce Veľký Folkmar, ale aj z okolitého regiónu.
Vystúpenia folklórnej skupiny sa konali v spolupráci s OcÚ Veľký Folkmar a v týchto programoch
učinkovali títo členovia: Anna Kleinová, Margita Kleinová, Janka Petkáčová, Mária Mihoková, Alena Macková, Zlatko Varga, Anežka Šucová, Anna Vargová,
Helena Tompošová, Katarína Džuganová, Ing. Ján
Cziel, Jaroslav Jalč, Juraj Macko a Pavel Pavúk.
Od roku 2005 sa FS FOLKMARČANKA I. rozšírila o ďalších nových členov: Róberta Kleina, Oľgu
Brutovskú, Helenu Dorčakovú, Imricha Vargu,
Ivanu Šantovú, Máriu Šantovú, Marcelu Tompošovú
a Jozefa Hudáka.
Folklórna skupina sa od 2003 až doteraz
pravidelne zúčastňuje na Regionálnej okresnej
súťažnej prehliadke v ľudovom tanci, sólo tanečníkov, tanečníkov nad 60 rokov.
K najúspešnejším nositeľom tradícií, sólo tanečníkov v ľudovom tanci, patria členky vo veku nad 60
rokov, ktoré boli ocenené na celoštátnom vystúpení
v ľudovom tanci, sólo tanečníkov - Šaffovou ostrohou v Dlhom Kĺčove: sú to najmä Anna Vargová,
Mária Mihoková, Anna Kleinová.
Prečo tancujú ako tanečné páry dve ženy? Starí
rodičia sa po ťažkej práci išli v nedeľu zabaviť zaspievať si a zatancovať - a krčma bola miestom,
kde sa stretávali. Chlapi prišli do spoločnosti so svo-

jimi ženami, ale po chvíli sa presunuli k šenku občerstviť sa pohárikom ostrého nápoja. Keď ženy počuli
hrať harmoniku a husle, hneď im bolo do tanca, spojili sa do dvojíc a tak sa zvŕtali až do úmoru.
Tancovali v karičkách - do kola. V kole tancovali cez
prestávky muzikantov - jednokročku, dvojkročku,
krutový krok, krok do šaflíka, dupkali v kruhu, trojdup, rýchly tanec v kole - tanečným krokom utekali
v kole.
Živým vzorom pre folklórnu skupinu je Anna
Vargová, ktorá má 81 rokov a s plným elánom sa aj
v roku 2010 zúčastnila okresného aj krajského kola.
Jej spoločníčkou bola Hanka Kleinová.
Od roku 2003 sa folklórna skupina zúčastňovala
aj na festivale „Horehronské dni spevu a tanca“
v Heľpe a v roku 2007 reprezentovala obec Veľký
Folkmar v rámci Slovenska na „Hanáckych slávnostiach“ v moravskom Prostějove.

Pri vystúpení
sólo tanečníkov
na Spišských
folklórnych
slávnostiach
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FS reprezentovala
obec Veľký Folkmar
v rámci Slovenska
na „Hanáckych
slávnostiach“
v moravskom
Prostějove





***
V roku 2009 FS sa FOLKMARČANKA I. zúčastnila na folklórnych slávnostiach „Ozveny Staroslovienčiny na Kráľovej holi“ v Telgárte. Členovia prijímajú tiež pozvania na svadby v obci. Zúčastňujú sa
v krojoch a predstavujú sa starodávnymi zvykmi pri
svadobných obradoch ako: „Snímanie vienka“,
„Čepčenie“, „Braltovský tanec“ a pod. Folklórny kolektív je pozývaný aj na oslavy životných jubileí
občanov v samotnej obci.
Srdcovou záležitosťou sa stalo pre folklórnu skupinu poľské mesto Glogów Mlp. Navštívili ho v roku
2005, dvakrát v roku 2008, 2009 a v r. 2010.
Doniesli si odtiaľ krásne kultúrne a duchovné zážitky, pretože každé otvorenie festivalu sa začína
slávnostnou svätou omšou, na ktorej organizátori
230

Rozlúčka s poľským rím.-kat. kňazom
a s folklórnymi priateľmi z Glogowa Mlp.

udelia priestor k sprevádzaniu svätej omše slovenskými piesňami v rímskokatolíckom kostole.
Folklórnych priateľov z Glogówa Mlp. a z Prostějova sa rozhodla v r. 2008 FS FOLKMARČANKA I.
pozvať do obce Veľký Folkmar. Pripravili pre nich
zaujímavý program: spoločný večierok sprevádzaný
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FS Folkmarčanka I. v Kultúrnom dome vo Veľkom
Folkmare v programe „Október, úcta k starším“ - r. 2010
Slávnostná prezentácia druhého CD pod názvom
„Idzem po valaľe ...“ - r. 2010



Členovia FS Folkmarčanka I.
v programe pre košických návštevníkoch - r. 2010



folkloristami, exkurzia do chrámov, múzeí v meste
Košice a napokon Folkmarské slávnosti v obci.
V roku 2008 FS FOLKMARČANKA I. nahrala
prvé CD pod názvom „Ňeveľo som chodziol ...“ za
účasti všetkých členov. Uvedenie CD bolo spojené
s vianočným vystúpením v Kultúrnom dome vo Veľkom Folkmare. Keďže v roku 2009 FS oslavoval
15. výročie účinkovania, rozhodli sa v spolupráci so
sponzormi, že na túto významnú údalosť nahrajú
druhé CD pod názvom „Idzem po valaľe ...“. Slávnosť
prezentácie druhého CD spojili v r. 2010
s novoročným vystúpením v Kultúrnom dome a boli
pozvané FS z Kolinoviec a Spišského Hrušova.
Pri náročných programoch súboru nezabúdajú
členovia FS ani na duchovnú oblasť, ktorá sa spája
s účasťou na významných kresťanských udalostiach, ako napr. v roku 2003 návšteva Svätého Otca
Jána Pavla II. v Rožňave, vysviackach novokňazov
nielen z obce Veľký Folkmar, ale aj z okolitých obcí
rožňavského okresu. V roku 2009 sa zúčastnili pred
Spišskými slávnosťami na Spišskom salaši na
slávnostnej svätej omši v Spišskom Podhradí a na
posviacke a požehnaní zrekonštruovaného mariánskeho stĺpa v Spišskom Podhradí.
Súbor úzko spolupracuje aj s misiami Spoločenstva Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre. V marci roku
2009 navštívili Misijné sestričky rímskokat. kostol
sv. Michala vo Veľkom Folkmare, kde sa konala misijná krížová cesta a rozprávalo sa o ich misijných
cestách po kontinentoch celého sveta.
V súčasnosti FS FOLKMARČANKA I. pri OcÚ vo
Veľkom Folkmare pod vedením Anny Kleinovej má
týchto členov: Marcela Tompošová, Margita Kleinová, Helena Tompošová, Janka Petkáčová, Ondrej
Bencko, Anežka Šucová, Róbert Klein, Anna Vargová, Zlatko Varga, Oľga Brutovská, Imrich Varga,
Elena Dorčaková, Jaroslav Jalč, Katarína Vraštiaková, Stanislav Sačko, Katarína Džuganová, Ján
Klein, Michaela Sačková, Ing. Ján Cziel a Jozef
Hudák. FS sprevádza na heligónke Ondrej Bencko.
FS FOLKMARČANKA I. rozvíja svoje programy
a vystúpenia vo folklóre a zachováva ľudové tradície, krásu krojov, zvykov, piesní a tancov.



Členky FS FOLKMARČANKA I. pri vystúpení v Glogówe - r. 2008
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MATIČIAR
EVA VERBOVÁ

EVA VERBOVÁ

Ľudová hudba
Lukáša Gajdoša
z Margecian



Je pekné, keď i v dnešnej ustarostenej dobe sa nájde
zopár nadšencov, ktorí obetujú svoj voľný čas a úsilie na
to, aby zachovávali a prezentovali ľudové tradície.
V obci Veľký Folkmar sa o to s úspechom usiluje už 13 rokov dedinská folklórna skupina Matičiar,
ktorá vznikla 12. 6. 1998 pod záštitou Matice slovenskej. Jej vedúcou je od založenia Eva Verbová.
Členskú základňu tvorí okolo 20 členov, prevažne
obyvateľov našej obce vo veku od 13 do 70 rokov.
FS začala pracovať prakticky od nuly. Takmer
všetci jej členovia boli v tejto skupine nováčikovia,
hlavne mladšia generácia sa musela učiť tancovať
ľudové tance. Chýbalo materiálne vybavenie, a to najmä
kroje, preto sme navštívili starších spoluobčanov
v našej a okolitých obciach, aby nám kroje predali,
alebo aspoň ich časti. Čo chýbalo, dali sme si ušiť.
Ďalším problémom bola hudba, ale túto otázku
sme vyriešili prijatím heligonkára Ondreja Čekana
do FS. Neskôr sme začali úzko spolupracovať s ĽH
Prakovčan z Prakoviec pod vedením Vladimíra Lenkeya. Táto LH nás sprevádzala asi osem rokov.
Potom s nami účinkovala ĽH pod vedením Júliusa
Žigu z Gelnice a od októbra 2010 do mája 2011 sme
účinkovali pod vedením ĽH Prakovčan z Prakoviec.
V súčasnosti nás sprevádza ľudová hudba Lukáša
Gajdoša z Margecian.

Ľubomíra Ludrovská a Ondrej Čekan na prehliadke heligonkárov
v Kojšove



Folklórna skupina

Hlavným cieľom FS Matičiar je oživovať už pomaly
zabudnuté tradície našej obce a prezentovať ich vo
forme krátkych scénok doplnených hudbou a tancom,
tematicky spätých s nejakou udalosťou, ako napr.
„Fašengy“, „Rusadle“, „Veľká noc“, „Svadba“, „Regrútska rozlúčka“, „Dožinky“, „Rachunky“, „Baníctvo“,
„Kudzelná chyža“, „Lúky“, „Večar na valale“ a iné.
Za sebou máme niekoľko desiatok vystúpení
doma i v okolí, napr. Folklórne slávnosti vo Veľkom
Folkmare, Spišskom Podhradí, Olcnave, Kolinovciach,
Iliašovciach, Markušovciach, Kuzmiciach, Nižnom
Žipove, Úpore, Svinici, Liptovskej Tepličke atď.
Zúčastnili sme sa i niekoľkých súťaží ľudových
skupín, a to v Margecanoch, Krompachoch, ako aj
prehliadky heligonkárov v Kojšove, kde sa pravidelne zúčastňujú naši dvaja členovia.
Za tých 13 rokov práce a cvičenia sa z nás vyformovala pomerne kvalitná FS s dobrým menom,
o čom svedčia nielen pozitívne ohlasy divákov, ale aj
množstvo pozvánok na kultúrne podujatia.

Vystúpenie na FS v Olcnave - zľava: Eva Verbová, Ľubomíra Ludrovská, Anna Pinčáková,
Zuzana Ľudrovská, Anna Ľudrovská, Janka Verbová, Mária Kapinusová a Mária Tomašková
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Vystúpenie na Folkmarských folklórnych slávnostiach - sprava: Eva Verbová, Ľubomíra
Ludrovská, Anna Pinčáková, Janka Verbová, Anna Ludrovská, Lucia Gregová,
Eva Gregová, Mária Tomašková a Mária Kapinusová za sprievodu ĽH Prakovčan

Na priedomí - zľava: Vladimír Palko, Terézia Orosová, Ondrej
Čekan, Ľubomíra Ludrovská, Roman Strama a Blanka Stramová

Vystúpenie na
Spišských folklórnych
slávnostiach v Spišskom
Podhradí - r. 2011


Živá pozvánka FS Matičiar na Folkmarské folklórne
slávnosti

Eva Verbová
a Terézia
Orosová zapinanie vistu
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Na Turíce stavali
mládenci dievkam
máje. Najvyššie
postavili svojim
frajerkám
v noci valasi (juhaši).
Boli to máje
z vysokých štíhlych
smrekov s olúpanými
kmeňmi
a s vrcholcami
zdobenými farebnými
papierovými
stužkami.
Pri ostatných
domoch, na dvoroch
a v interiéroch
obidvoch kostolov
sa stavali máje
z briez.
FS Matičiar
túto obyčaj
predviedla
so spevom
a tancom spoločne
s ľudovou hudbou
Lukáša Gajdoša
z Margecian
na vynovenom
obecnom námestí r. 2012
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Detský folkórny súbor Zrnko
bol založený v školskom roku
1997/1998 za ZŠ vo V. Folkmare
pod záštitou Miestneho odboru
Matice slovenskej Evou Verbovou
a pracovníkmi Domu MS
v Spišskej Novej Vsi Martou
Tirpákovou. Vedúcim DFS bol
Mgr. Marián Kaľavský, ktorý ho
aj sprevádzal na harmonike.
Detský folklórny súbor
sa zameriaval na rozvíjajúci
sa spev, tanec a hovorené slovo.
Členovia detského folk. súboru
boli: Ivan Bobrik, Katarína
Dorková, Marek Elischer, Erika
Fabriczyová, Lucia Gregová, Jana
Kakalejčíková, Vojtech Kamenca,
Lukáš Kollár, Peter Kollár, Peter
Kočík, Lívia Ledváková, Michaela
Lešková, Lenka Macháčková,
Viktória Mirvajová,
Mária Papcúnová, Marek Petrík,
Štefan Žakarovský, Ivan Szekeres
a Lenka Žigmondová.

Členovia folklórnej skupiny Matičiar. Horný rad zľava: Jozef Macejko, Stanislav Papcun, Juraj Ševčík, Roman Strama, Patrik Grega,
Pavol Petrík a Ondrej Čekan. Stredný rad zľava: Eva Verbová - vedúca, Anna Ludrovská, Eva Liptáková, Janka Ševčíková
a Soňa Kočíková. Ženy v podrepe zľava: Stanislava Mertošová, Ľubomíra Ludrovská, Blanka Stramová, malá Liliana Stramová
a Daniela Vojtaneková - r. 2014
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Detská folklórna skupina Zornička
ANNA KLEINOVÁ A MARGITA KLEINOVÁ

V r. 1999
sa uskutočnil
v našej obci
v kultúrnom dome
1. ročník detského
folklórneho
festivalu - DFS
Zornička

Detská folklórna skupina vznikla 1. 7. 1999 pod
vedením Margity Kleinovej. Zakladajúcimi členkami boli Janka Petkáčová a Anna Kleinová.
Zriaďovateľom bol obecný úrad s vtedajším starostom Františkom Kollárom. Pri vzniku DFS Zornička
sa stala vedúcou Janka Petkáčová až do konca roka
2007.
V spolupráci so Spišským osvetovým strediskom
a OcÚ Veľký Folkmar už v septembri 1999 sa uskutočnil v našej obci v kultúrnom dome 1. ročník detského folklórneho festivalu. Na festivale sa zúčastnili DFS z okresov Gelnica a Spišská Nová Ves.
Tento festival sa konal vo Veľkom Folkmare aj v roku 2000 a 2001.
SOS v Spišskej Novej Vsi presunulo konanie festivalu do Smižian pod názvom „Smižanský vigan-

DFS Zornička v programe „Deň matiek“ - r. 2004
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ček“. Konali sa tam festivaly v rokoch 2003, 2004
a v r. 2007. Na týchto festivaloch sa zúčastnila aj
DFS Zornička.
Vo svojom repertoári sme spracovali rôzne detské hry, zvyky od našich prastarých a starých rodičov. Pre deti máme spracované pásma: „Hry na
lúke...“, „Kec ja huši pasla...“, „Dzeci, poce, idzeme
še durkac...“, „Vianočné vystúpenia detí...“, rôzne
spevácko-tanečné pásma, sólo spevy, humoristické
scénky, Spišské klapancie Ďuri bačiho - ľudoví rozprávači.
Veľmi nám už od začiatku záležalo na zovňajšku
našich malých folkloristov, na ich oblečení (krojoch), preto sme začali zabezpečovať kroje, ktoré
sme dali ušiť pre chlapcov a pre dievčatá. Prvý rok
účinkovania nám boli nápomocní aj rodičia detí
(snažili sa v rodinách prepožičať si dočasne kroje na
vystúpenia).
DFS Zornička sa od roku 1999 aktívne zapája
do oslav v našej obci a vystupuje na nich.
Usporadúva ich obecný úrad s príslušnou FS, ako
sú: „Fašengy“, „Deň matiek“, „Folkmarské folklórne slávnosti“, „Úcta k starším“, Vianočné a novoročné vystúpenia.
DFS účinkovala v obci Slovinky na Okresnej
regionálnej súťažnej prehliadke detských folklórnych skupín „Pri prameni krásy“ v roku 2005.
V roku 2007 sa DFS Zornička zúčastnila na
Okresnej regionálnej súťažnej prehliadke detských
folklórnych skupín v Margecanoch s programom
„Slunko, slunko, poc na našo vrata...“, kde sme získali 2. miesto.
V roku 2008 došlo k zmene vedúcej DFS Zornička, ktorou sa stala Margita Kleinová.

DFS Zornička pri vystúpení vo Veľkom Folkmare - r. 2003
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V rokoch 2008 a 2009 sa DFS zúčastnila na
Okresnej regionálnej prehliadke hudobného folklóru
DFS „Zahrajže mi, zahraj...“, „Na tej luke, na
želenej“, kde DFS získala 2. miesto (2009). Na
Okresnej regionálnej prehliadke detských ľudových
rozprávačov člen DFS Zornička Adam Vavra získal
2. miesto.
Členovia DFS sa každým rokom zúčastnili na
Spišských folklórnych slávnostiach v Spišskom Podhradí - Spišský salaš.
V roku 2009 sa kolektív DFS zúčastnil pred Spišskými slávnosťami na svätej omši v Spišskom
Podhradí a požehnaní mariánského stĺpa. Taktiež
v roku 2009 sa niektoré z detí zúčastnili na folklórnych slávnostiach v Telgárte - Kráľova Hoľa.
Našich malých folkloristov sme v r. 2007 predstavili aj na „Hanáckych slávnostiach“ v moravskom Prostějove. Z príležitosti 10. výročia od vzniku DFS Zornička v roku 2009 sme nahrali spolu
s FS Folkmarčanka I. druhé CD pod názvom „Idzem
po valaľe ...“.

V súčasnosti je stav členov DFS Zornička nasledovný: Lívia Grešová, Bibiána Ledváková, Adriána
Kleinová, Miroslava Koľveková, Dominika Lukáčeková, Dávid Lukáček, Adrián Sačko, Michaela Sačková, Viktor Petrov, Tomáš Jakša, Viktória Tompošová, Soňa Hudáková, Martin Hudák, Samko Adam.
Naším poslaním je podporovať a rozvíjať u detí
lásku k folklóru, podnecovať ich k aktívnej činnosti
a k zachovávaniu našich piesní, tancov, zvykov
a krojov.
Folklór u detí je náročná, ťažká, zodpovedná
práca, ak chceme do dieťaťa dať to krásne a zaujímavé. Deti v DFS máme vo veku od 3 - 15 rokov.
Naučiť dieťa pochopiť a urobiť už tu jednokročku,
dvojkročku, točku, sólo tanec, spoločné kolo atď.
a ešte pritom aj spievať, sústrediť sa, čo má robiť, je
umenie.
Ale ak to človek vykonáva s láskou a s trpezlivosťou, dokáže urobiť viacej, než si myslí, a odmenou je konečný výsledok - že dieťa sa to naučilo
a dokáže vystúpiť pred širokou verejnosťou.

JANKA
PETKÁČOVÁ

MARGITA
KLEINOVÁ

Kolektív DFS
Zornička
sa zúčastnil
aj na Spišských
slávnostiach
so svojou vedúcou
Margitou Kleinovou
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... VESELICA POD BRIEZKAMI

Folkmarčania a Opátčania si padli do oka na „Veselici pod briezkami“

Hoci sa občas zdá, že vidiecka kultúra na Slovensku najmä vinou televízie postupne zanikne, zrejme sa tak nestane.
Aj články v Obecných novinách – celoslovenskom
týždenníku, ktorý vydáva Združenie miest a obcí
Slovenka (ZMOS), nás presviedčajú, že v mnohých
dedinách táto kultúra zväčša vďaka hŕstke nadšencov pretrváva, ba rastie do novej krásy.
Tak je to aj v dvoch susedných horských dedinkách pod známou Kojšovskou hoľou vo východnej
časti Slovenského rudohoria – vo Veľkom Folkmare
a v Opátke.
Hľa, čo priniesla reportáž uverejnená v Obecných novinách 17. júla 2006:
Chlieb pre dušu dedinského človeka
V malej obci Opátka s baníckou minulosťou a 90
obyvateľmi sa na podnet bývalej učiteľky miestnej
základnej školy Ľudmily Čopovej obnovila v roku
2002 tradícia chýrnych baníckych letných zábav
s terajším názvom „Veselica pod briezkami“.
Podujatie na rozhraní júna a júla na nádvorí
obecného úradu si za krátky čas získalo výrazný
pozitívny kredit. Zlatým klincom zábavy pod
briezkami býva vystúpenie hostí so susedných
dedín. A tak Opátčanom zohriala už srdcia napríklad tanečno-spevácka folklórna skupina Beľanka
z blízkej Košickej Belej, ženský spevácky zbor Kysačanka z Kysaku, rómska ľudová hudba z Veľkej
Lodiny i dychovka Seľanka z Helcmanoviec.
Nezabudnuteľný zážitok mali Opátčania na nádvorí obecného úradu 1. júla 2006, keď „Veselicu
pod briezkami“ prišla obohatiť folklórna skupina
Folkmarčanka zo spomínaného susedného Veľkého
Folkmara. Ženy i muži predviedli pekné spevno-slovné pásmo s názvom Posvadobné vyžierky a zaspievali viaceré svoje pesničky. Páčili sa natoľko, že
museli viac ráz pridávať. A na veľké potešenie
zaspievali aj svoju najobľúbenejšiu, v širokom okolí
známu pieseň, ktorá je akousi nepísanou a veľmi
starou ľudovou hymnou Veľkého Folkmara, „Šicko
še v poľu rozžeľeňelo, moja pšenička ňeschodzi...“
Dojatie Opátčanov vyvrcholilo, keď Folkmarčania neprijali za vystúpenie nijaký honorár a na opátskej veselici sa zostali zabávať až do neskorého
popoludnia. Tancoval azda každý s každým a kládli
sa prvé tehličky do stavby nového priateľstva medzi
oboma dedinami.
Malú náhradu za honorár pre Folkmarčanov
vymysleli dvaja z opátskych hostiteľov – spomínaná
bývalá učiteľka Ľudmila Čopová a miestny kronikár
Ladislav Malák, keď Folkmarčanke napísali veselú
častušku – pesničku na motívy piesne Folkmarčan238

ky „Šicko še v poľu rozželeňelo...“, ako inak v opátskom nárečí: „naj vam poschodzi vaša pšenička...“.
NAJ VAM POSCHODZI VAŠA PŠENIČKA
(Na nápev piesne: Šicko še v poľu rozžeľeňelo...)
Novi dzeň zbožni vam vinčujeme
z našej opackej doľini.
Ňezapomľi sme na vaše hardla,
aňi na folklor prešumni.
Pocešeľi sce cali dvor u nas,
ňezapomňeme, jak dzvoňi vaš hlas,
nezapomňeme na sukňe f tancu,
jak še kruceľi kolo nas...
Kebi ňe Foľkmar, tak ňevidzime,
jake možu bic vižierki.
Ľem mlada žena zos svojim mužom
zapomľi naľac paľenki.
Smačne kolački sce nam napekľi,
ščiro podaľi, až šľinki cekľi,
opackim gdovom štaltovnich chlopoch
kebi sce buľi ponukľi...
Jak zrobel Pan Boh foľkmarskim ženom,
že krive nožki ňemaju?
A ket tancuju i po dva vedno,
škrobene sukňe dzvihaju.
Opackim chlopom dich viraželo,
nat koľenečkom hlatkac še scelo,
čo zrobiš, Bože, ket ši dal dušu
i celo, bi svojo scelo...
Z Foľkmarskej skali šveži vetriček
až do Opackej privialo,
julovo slunku šicke serdečka
zos veľku lasku spojelo.
Daj vam, Božišku, veľo zdravička,
naj vam poschodzi vaša pšenička,
naj vašo hardla ňevisichaju
a dluho žije pešnička...
Z vďaky a obdivu za pekné vystúpenie na „Veselici pod briezkami“ v Opátke dňa 1. júla 2006
folklórnej skupine Folkmarčanka z Veľkého Folkmara venujú: Ladislav Malák a Ľudmila Čopová.
***
Pesnička sa Folkmarčnom veľmi páčila. Keď ju
spievali, vraj nejedno oko zvlhlo od sĺz dojatia. Nedávno svoje pocity radosti prejavili Opátčanom aj oni.
A ako inak – tiež peknou pesničkou, ktorú zložila
zakladajúca členka folklórnej skupiny Folkmarčanka
Emília Pavúková: „Šicko še v šercu rozžeľeňelo...

... VESELICA POD BRIEZKAMI
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ŠICKO ŠE V ŠERCU ROZŽELEŇELO
(Na nápev piesne: Šicko še v poľu rozžeľeňelo...)
Totie foľkmarskie ženi i chlopi, čo v šercoch folklor pestuju,
maju priaceľoch daľej i bľižej, čo sebe ich bečeľuju.
V zoznamoch maju s menom Opatka, čo v ňej naživa Jančo i Katka,
aľe i Lacko i s Ľudmilečku, čo znaju zložic piešničku.
Treba povedzic jak na spovedzi, jak nam žiarela tvarička,
kec sme čitaľi, vlastňe špievali tie vašo krasne slovička.
Šerco nam bilo, ruki še chveľi a v očoch solzi še nam bliščeľi
a našu dušu s balzamom ščescia jak s hušim pierkom hladkaľi.
Sam Pan Boh kaže ľem dobre robic a radosc ľudzom prinašac,
mi s taku mišľu do vas sme prišľi ten naš folklor vam ukazac.
Že še zdarelo, še radujeme, vašu kritiku k šercu bereme,
kec da boh zdravia a še stretneme, na zdravičko pripijeme.
A čo še tika ženskich koľenkoch, odpovedz je jednoducha:
naj každi chlopik tej svojej žienke pod jej sukienečku kuka.
Opackim chlopom odkaz davame, že koľenečka hladkac ňedame,
škoda namahi, nač ta odvaha? Nožečki straži prišaha.
Šicko še v šercu rozžeľeňelo i tota naša piešnička,
čo ju sluchace aj radzi mace z toho našoho cedečka.
A ňeľem ona, aľe i druhie, čo nam špievaľi babi robotňie,
jak ceško žiľi, zajdi nošeľi i noški v jarku močeľi.
A ti, Božičku, tam na visosci, daj Opačanom zdravička,
naj ich aj v novim roku poceši šumna ľudova piešňička.
Za obďiv, vďaku vam dzekujeme, radosci, ščesca vam vinčujeme,
ku temu ešči Božich milosci – bi vas ňeboľeľi kosci...

V Opátke bol efekt taký istý: úprimné dojatie
i veľká radosť, že ich susedia prijali peknú hru.
Vyznávať sympatie novým priateľom azda tým najkrajším spôsobom – pesničkou.
Nuž, v tomto prípade „še šicko v poľu rozžeľeňelo“ a bohato poschádzala pšenička v srdciach ľudí
oboch dedín v čase, keď jej úrodu už opäť veľmi
treba.
Aby bol na stole chlieb pre dušu, ktorý dedinskému človeku berie televízia.
Ladislav Malák, Opátka
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