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Bolo krásne slnečné októbrové popoludnie roku 2006. V ten deň sa konal 1. ročník
podujatia „Behu ulicami obce Smižany“.
Masovú akciu detí a mládeže podporil
svojou účasťou Dr. Ing. Dezider Slavoj –
Štrauch. Hodnú chvíľu strávil na námestí
a veľmi sa tešil zo záujmu detí o športovanie. Podujatie aktívne organizovala ZUŠ,
čiže jeho radosť bola dvojnásobná.
Spomenul som si na toto posledné
stretnutie s Dr. Ing. Štrauchom, keď detská folklórna skupina Šafolka a hudobná
skupina Oriešok prvýkrát vystúpila v základom kole v celoslovenskej folklórnej
súťaži Zem spieva. Bol by na ich vystúpenie nesmierne hrdý, tak ako napokon my
všetci. Bravúrna choreografia, krásne kroje, perfektné hlasy jednoznačne zabodovali u odbornej poroty, ktorá ich posunula
do semifinále. Ani v semifinále nezostali
nič dĺžne svojej povesti a SMS-hlasy znamenali účasť vo finále. Tri vystúpenia, každé iné, skvelé režírované Mgr. Marcelou
Maniakovou, ktorá zúročila svoje bohaté
skúsenosti vo folklóre, aby všetko bolo
krásne, ale zároveň autentické. Vyhrať
mohol iba jeden. Každý hlasujúci mal svojho favorita. Všetci finalisti boli perfektní.
Pre nás určite bola naša Šafolka najlepšia.
V závere súťaže, keď sa moderátori pýtali
odbornej poroty, koho by dali na 1. miesto,
odpoveď bola, že detské súbory, pretože
by to bola veľká motivácia pre deti.
Krásny celoslovenský úspech detskej folklórnej skupiny Šafolka je vyústením snahy o zachovanie ľudových tradícií, kde na
začiatku stala folklórna skupina Smižančanka. Pokračovali základné školy, ktoré
viedli deti k týmto zvykom. Nasledoval
vznik detskej folklórnej skupiny Oriešok,
ľudovej hudby Slimáčik a vygradovalo
to v roku 2004 zaradením ZUŠ Dezidera
Štraucha do siete škôl a školských zariadení. Tešíme sa z úspechu našich detí, na
ktorom majú podiel viacerí, napriek tomu,
že na samotnom vrchole za ním stoja konkrétni ľudia. Mladým folkloristom drukovali a boli na nich hrdí aj ľudia z okolitých
obcí, pretože i odtiaľ pochádzajú členovia
skupiny.
Je obdivuhodné, že sa zišla taká skvelá
skupina speváckych a hudobných talentov, ale oveľa dôležitejšie ich bolo podchytiť, udržať záujem a viesť správnym
smerom. Preto sa tešme a buďme hrdí,
keď Šafolka spieva.
Ing. Michal Kotrady, starosta obce

Foto: RTVS

SPEVÁCKA SKUPINA ŠAFOLKA
1. septembra 2004 začala v Základnej umeleckej škole Smižany činnosť spevácka skupina Šafolka. Zakladateľkou speváckej skupiny „Šafolka“ je Mgr. Marcela Maniaková, ktorá je
zároveň jej hlasovou pedagogičkou a korepetítorkou.
V skupine účinkujú chlapci a dievčatá vo veku od 6 do 15 rokov. Cieľom skupiny je oživovať,
rozvíjať a uchovávať tradičnú ľudovú kultúru (piesne, hudbu, tanec, tradičný odev, remeslá,
zvykoslovie, nárečia) regiónu Spiš v podobe hudobno–spevných folklórnych pásem. Členovia sa oboznamujú s regionálnymi špecifikami ľudových piesní a úspešne interpretujú
slovenskú ľudovú pieseň na mnohých vystúpeniach, folklórnych festivaloch, ale aj za hranicami rodnej obce. Prioritne sa skupina zameriava na javiskovú prezentáciu ľudovej piesne
a tradícií a tiež vytváranie prostredia pre rozvíjanie spevu, ľudovej piesne a hudby i jej interpretáciu v kontexte súčasného kultúrneho prostredia.
Repertoár speváckej skupiny pozostáva z tradičného piesňového materiálu obce Smižany,
ale aj z okolitých obcí na Spiši, no radi spievajú aj piesne zo Šariša a Zemplína, či iných regiónov Slovenska. Úzko spolupracuje s detským folklórnym súborom Oriešok a detskou
ľudovou hudbou Oriešok. Bez účasti jej členov sa nezaobíde žiadna významnejšia kultúrno-spoločenská udalosť v obci Smižany, ba ani obľúbená súťaž detských spevákov „Slávik Slovenska“, či súťaž detského hudobného folklóru, ktorú organizuje Národné osvetové
centrum v Bratislave. V roku 2015 sa dvaja žiaci stali finalistami celoslovenského kola Slávik Slovenska v Bratislave a jedna žiačka dvakrát reprezentovala školu na celoštátnej prehliadke rusínskych a ukrajinských piesní „Makovická struna“ v Bardejove. V roku 2016 získali
1. miesto v okresnom a krajskom kole detského hudobného folklóru „Zahrajže mi, zahraj“ a v
júni 2016 sa stali laureátmi celoštátneho festivalu detského hudobného folklóru Vidiečanova
Habovka 2016. V júli účinkovali na festivale vo Východnej a v auguste na festivale ľudovej
kultúry XXVI. ročníku stretnutia mladých folkloristov Koliesko 2016 v Kokave nad Rimavicou.
Zdroj: www. zussmizany.edupage.org

Kto je Šafolka?

Teraz už viem, prečo každý chce Šafolku....
Nikola Bondirová, Nina Bazárová, Simona Hricisková, Lenka Hricisková, Paula Grečková, Nina
Šmelková, Vanessa Tobiašová, Amália Moncmanová, Monika Bdžochová, Dominika Zakuciová, Martina Zakuciová, Sofia Kenderová, Laura Novotná, Nina Maniaková, Hlasový pedagóg
a korepetítor Mgr. Marcela Maniaková

Folklórna šou Zem spieva

BRATISLAVA 17. JANUÁRA
2017 (TASR)

Postaviť na nohy celé Slovensko má folklórna šou Zem spieva, ktorej tvorcovia dali
názov na počesť Karola Plicku, významného výtvarníka, fotografa, filmového režiséra, kameramana, folkloristu a hudobného
vedca. Historicky prvú televíznu súťaž, v
ktorej sa predstavia folklórne súbory a skupiny, tanečníci a speváci tradičnej ľudovej
hudby zo všetkých kútov Slovenska, dnes
predstavil manažment RTVS v baletnej
sále SĽUKu v bratislavských Rusovciach. V
kroji odetý generálny riaditeľ RTVS Václav
Mika označil novú šou za formát, ktorý má
prežiť viac ako jednu sezónu, za artikel verejnoprávneho média. „Má to byť niečo, čo
na Slovensku v takejto mediálnej a projektovej podobe ešte doposiaľ nebolo.“
Na stoličky porotcov zasadnú odborníci
na folklórny spev, tanec a hudbu Alžbeta Lukáčová, Lenka Konečná, Barbora
Morongová, Vladimír Michalko a Samuel
Smetana.

KASTING V MARTINSKOM
SKANZENE – 8. 10. 2016

odbornej poroty na výkon Martiny Cínovej
v pásme s názvom: Piesne z Pavloviec :
Alžbeta Lukáčová
„Ďakujeme Vám Martinka aj Vašim parobkom. Toto je jedno krásne vystúpenie, pri ktorom si myslím, že všetci sme pookriali, lebo
to, čo je silou tohto Vášho zoskupenia je to,
že to funguje, že nevyvolávate v nikom neistotu. Takže naozaj blahoželám aj k repertoáru, ktorý ste si vybrali, lebo pre mňa bol nový
a veľmi ma zaujal.“

BOJ O POSTUP DO
SEMIFINÁLOVÉHO KOLA –
18. 3. 2017
postúpil na veľmi vysokú úroveň, byť učiteľom v ZUŠ v Smižanoch“.

MARTINA CÍNOVÁ, 18. 2. 2017
Dňa 18. 2. 2017 sa divákom RTVS predstavila aj Martina Cínová, DiS.art. a Ľudová
hudba Štefana Cínu. Martina vyučuje hru
na husiach v ZUŠ v Smižanoch. Vyjadrenie

Odbornú porotu zaujali vystúpenia speváckej skupiny Šafolka so sólistami a detskej ľudovej hudby Oriešok so sólistom –
Jakubom Hanzelym s piesňami: Ej huri,
huri, A pod mostom ryba s chvostom,
Pušťim si ja svoje dojki..., čo mu zabezpečilo postup do 1. súťažného kola.

JAKUBKO HANZELY, 4. 3. 2017
„Ja sa volám Jakubko Hanzely a mám
alergiu na škaredé filmy. Už som to hovoril
mamke, ale nikomu inému z rodiny. Môj tatík
je učiteľ, učí husle, ale teraz je veľmi chorý,
má sklerózu multiplex, dosť sa mu prihoršilo. Ale mám šťastie, že nechodí na vozíčku,
má také palice a ja mu pomáham. Chcem
byť taký ako tatík a chcem tiež postúpiť. On

Vyjadrenia odbornej poroty na výkon Šafolky v pásme s názvom Balady z Kolinoviec :
Samuel Smetana
„Veľmi ste ma potešili dievčatá a chlapci. Boli
to krásne piesne, s takým krásnym pôžitkom
veľmi citlivo a vnútorne odspievané a odohraté. Krásne spievate a pekne hráte, máte
z toho takú vnútornú radosť, a to málokedy
až tak na deťoch vidno. Často na deťoch vidno skôr vonkajšiu radosť, takú prirodzenú.
Ale vy ako keby ste to vnímali ešte nejak hlbšie ako je bežné. Veľmi ma to potešilo.“
Lenka Šútorová Konečná
„Ja musím povedať, že pre mňa bol zážitok,
nielen vás počúvať, lebo všetky máte hlasy
ako zvonky , ale zážitok bolo sa na vás pozerať ako ste stáli, ako ste upravené, ako ste
oblečené. Pripomínalo mi to staré fotografie,
to ako ste vystrojené a viete sa nosiť v tom
kroji, čo dnes nie každé dievča vo vašom
veku vie. Aj ten váš postoj, tie založené ruky,
to ako sa kamarátky držia, to sú všetko veci,
ktoré kedysi bežne fungovali. Dnešná mladá
generácia to už nerobí, neprejavuje sa tak..
Kedysi boli dievčatá veľmi cudné, distingvované . Vy ste to obrovsky prežili, takže aj toto
na mňa zanechalo obrovský dojem okrem
toho úžasného spevu. Ďakujem veľmi pekne.“

Detská ľudová hudba Oriešok
Ladislav Vartovník – I. husle, Kamil
Oravec – kontrabas, husle, Rafael
Štofaník – II.husle, Nikola Vansačová – viola, Nikola Plutová – cimbal,
Alex Grečko – kontrabas Hudobný
pedagóg DĽH Oriešok Bc. Šimon
Hanzely
Zľava: Šimon Hanzely, Kamil Oravec,
Nikola Vansačová, Ladislav Vartovík,
Nikola Plutová, Alex Grečko, Rafael Štofaník

Foto: RTVS

BOJ O POSTUP DO FINÁLE –
25. 3. 2017
Vyjadrenie odborného porotcu Samuela
Smetanu na výkon Šafolky v pásme s názvom Balada z Ličartoviec :
„Šafolka bola perfektná, naozaj nesklamali. Bol to pre mňa objav, keď sme ich v súťaži počuli prvýkrát, druhýkrát. Aj teraz došli
s krásnou pesničkou, starobylou nádhernou
baladou, o ktorej by si človek myslel, že ani
nebola pre deti, ale tak to nie je. Ja si pamätám, keď som bol dieťa, miloval som horory
a tieto staré balady. Spievali ste naozaj čisto, veľmi koncentrovane, bolo to celé krásne
číslo.“
Vyjadrenia patriotov:
Peter Dvorský
„Obdivujem vašu čistú intonáciu, vy ste
nezišli z toho tónu ani o milimeter. Dokonalé unizono zaspievané. A naviac, ja teda nie
som choreograf, ale malo to krásnu choreografiu, bolo to skutočne nádherné, pútavé
predstavenie mladých nádherných dievok.
Ja vám zo srdca blahoželám a ďakujem.“
Ján Ďurovnčík
„Ja ani neviem kde začať, lebo som ešte stále v nemom šoku. Všetko bolo premyslené,
prešpekulované, to proste dávalo takú sugesciu tomu celému, že zrazu ja som vôbec
nemal pocit, že som na nejakej ľudovej folklórnej šou, ale mal som pocit, že som v divadle. Proste bolo to niečo, čo ja zbožňujem
na ľudovom umení ako takom. Ľudové umenie je schopné podať všetko možné i nemožné. Aj Rómea a Júliu môžeme robiť cez folklór a toto je presne to miesto. Ja som pred
dvomi rokmi robil jednu krátku operu Richard III., kde som potreboval ženské hlasy.
Použil som svetoznámy folklórny bulharský
súbor žien. Keby som bol vtedy vedel o vás,
oslovím vás, lebo toto spracovanie je proste
tak sugestívne, a tak nádherné, že sa nebojím ani o to, čo bude s folklórom v 25. storočí.“
Korzár 29. 3. 2017
„Šli do toho s rešpektom, keď zbadali zloženie semifinálovej skupiny. Predsa len tam
boli Horehronskí chlopi, ktorí budia ohromný
dojem, vynikajúci Števko Štec, skvelý košický
folklórny súbor Hornád a ďalší...,“ prezradila
vedúca skupiny Marcela Maniaková.

Dievčatá zo speváckej skupiny Šafolka ďakujú všetkým občanom, rodičom, priateľom a milovníkom folklóru, ktorí poslali svoj
hlas v semifinálovom kole dňa 25. 3. 2017
a pevne veria, že svojimi hlasmi Vás potešia
aj vo finálovom kole o dva týždne na jednotke RTVS 8. 4. 2017. Obrovské ďakujeme!

FINÁLE – 8. 4. 2017
Vyjadrenie odbornej poroty na výkon Šafolky v pásme s názvom Piesne zo Žakaroviec :
Samuel Smetana: „Mne sa znovu veľmi páčili deti, lebo boli krásne, nádherne spievali,
teraz sa ukázali s kapelou, ktorá hrala veľmi pekne a hlavne chcem povedať, že výber
piesní zo Žakaroviec bol úžasný. Ja som tie
piesne počul pred 25 rokmi pri nahrávaní
Klenotnice ľudovej hudby a teraz v tomto
prevedení, veľmi pekné...
Lenka Šútorová Konečná: „Dievčatá zo Šafolky boli také ako dievčatá na tom obrázku,
ktorý bol za nimi, úplne nádherné a krásne
spievali aj tancovali, takže ďakujeme.“
Barbora Morongová: „Dievčatá zo Šafolky
ukázali ako sa dá pripraviť číselko, ktoré má
prirodzený prejav okrem spevu aj ten pohybový. Sú v tom príkladné aj pre dospelých,
pretože máme mnoho speváckych skupín,
ale máloktorá sa pustí aj do prirodzeného
pohybu iného ako státie v polkrúžku. Všetci
tomu veríme, že sa dá prirodzene spievať,
pohybom spev dopĺňať. Patrí to k sebe.“
Vyjadrenia patriotov:
Ján Ďurovčík
„U vás je strašne vidno, že máte odborné
vedenie, vaša pani šéfka vás vedie štýlovo,
spievate nádherne, spievate krásne, vytvárate aj celé tie vaše hudobné čísla v nanášaní hlasov vo všetkom tom ako postupujú,
dokonca aj také drobnosti, ktoré mňa veľmi
potešili už aj na generálke. Aj to, akým spôsobom tlieskate do rytmu v tom závere, že sa
jedna pridá, druhá, každá v nejakom inom
rytme, celé to máte vrcholne prepracované,
je to krásne, je to čisté, radosť počúvať a aj
radosť pozerať.“
Peter Dvorský
„Tá vaša najmladšia kamarátka, speváčka
začala tak nádherne, nasadila vysokú latku
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profesionálneho spevu. Keď
vás počúvam už druhýkrát, tak si uvedomujem, že síce je to amatérsky súbor, ale vaše
výkony a vaša príprava je veľká. Skutočne
ste nádherne všetko precítili. To nie je iba
v usilovnosti, ale vy máte veľké srdce, spievali ste to s nadšením a rozdávali ste nám
radosť. Ja vám blahoželám a ďakujem.“
Ľubica Čekovská
„Chcela by som oceniť p. Maniakovú, ktorá
sa vám venuje a vyberá vám skvostné melódie, ktoré sú veľmi chytľavé. Pre mňa ako
skladateľa je to nebezpečné, lebo sa môže
stať, že budem niečo kopírovať, čo nechcem.
Skutočne veľmi by som chcela oceniť veľmi
odborný prístup, spievate nádherne, s láskou, s radosťou. A ja vám ďakujem.“
„Finálový večer sa podľa očakávania
stal absolútnym víťazom v sledovanosti.
Sobotňajšie finále Zem spieva sledovalo 583 000 divákov (podiel na trhu 31,1 %)
a stal vôbec najsledovanejším programom
celého dňa. Počas vysielania Zem spieva
zaznamenávala rastúci trend sledovanosti
a v najsledovanejšej minúte finále sledovalo 676 000 divákov. Celkovo si reláciu zaplo až 1 068 000 divákov, čo predstavuje
takmer 23 % z populácie divákov starších
ako 12 rokov.“ (10. 4. 2017, TASR)
Zostavila: A. Adamcová

ŠAFOLKA NAHRALA PIESNE PRE CD
ZEM SPIEVA
Výnimočné CD Zem spieva poteší všetkých milovníkov slovenského
folklóru aj priaznivcov televíznej šou RTVS Zem spieva. CD obsahuje
25 piesní, ktoré mapujú rôzne regióny Slovenska, ale aj folklór národnostných menšín a etnických skupín. Vychutnajte si umenie a talent
folklórnych súborov, skupín i sólistov, ktorí s nadšením a zanietením
oživujú lásku k našej kultúre, zvykom a zemi. Medzi jednotlivými interpretmi je aj detská spevácka skupina Šafolka a detská ľudová hudba
Oriešok. Toto CD je možné zakúpiť si v internetových obchodoch
s hudobninami a CD nosičmi alebo na pobočkách Slovenskej pošty.

Foto: F. Urban

Foto: Milan Krupčík

Zadný rad zľava: Šimon Hanzely, Nikola Plutová, Nikola Vansačová, Kamil Oravec, Ladislav Vartovník, Rafael Štofaník, Alex Grečko
Stredný rad zľava: Jozef Maniak, Simona Hricisková, Dominika Zakuciová, Nina Bazárová, Nina Šmelková, Laura Novotná, Amália Moncmanová, Monika Bdžochová, Marcela Maniaková
Dolný rad zľava: Nikola Bondirová, Paula Grečková, Nina Maniaková, Sofia Kenderová, Vanessa Tobiašová
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