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A.H.: Príjemný podvečer želá všetkých poslucháčom rádia
Oddychovka Adam Hudec. V reláciách z cyklu Súťaže dychovej
hudby
vám
každé
dva
týždne
predstavíme
niektorú
z najvýznamnejších súťaží prebiehajúcich na Slovensku ostatných
20- 30 rokov. Začíname reláciami, v ktorých vám priblížime
Celoslovenskú autorskú súťaž nových skladieb, ktorú organizuje
ZDHS. Potom to budú relácie o Celoslovenskej súťaži MDH
v Lednických
Rovniach
a nasledovať
budú
relácie
o Medzinárodnom
súťažnom
festivale
Dychovky
v Preši
v Pezinku.
Dnešná relácia bude venovaná súťaži nových skladieb
Novomestská nota, a to konkrétne 3.ročníku, ktorý sa uskutočnil
v roku 2005.
V dnešnej relácii si predstavíme úplne nové skladby slovenských
autorov, ktoré poslali do autorskej súťaže. Táto súťaž sa konala
15. až 17. septembra 2005 v Dome kultúry v Novom Meste n/V.
Vtedajší predseda ZDHS Ján Jamriška spolu s veľmi agilným
novomešťanom – dirigentom dychovej hudby Bučkovanka Ing.
Ivanom Trchalom – presadili, že počas festivalu dych. hudieb
v Novom Meste a počas ich jarmoku, kedy je množstvo ľudí na
námestiach ich mesta, znie aj dychová hudba, či už súťažne
v Mestskom kultúrnom stredisku, alebo potom na pódiu na
námestí, kde sa vyhlasujú výsledky súťaže a diváci si víťazné
skladby môžu hneď aj vypočuť.
Súťaž je rozdelená do troch kategórií. V kategórii Nová polka so
spevom získala 3.miesto polka Jozefa Baláža s názvom Pre Teba.
V kategórii Nový valčík si cenu za 3.miesto odniesol skladateľ
Ivan Šmatlák a textárka Ľudmila Slamková . Valčík nazvali –
Darmo ty slniečko.
No a v tretej kategórii, v ktorej sa súťažilo, odzneli orchestrálne
skladby. Tretie miesto udelila porota, ktorej som mal česť
predsedať, polke Jozefa Baláža s názvom Kanianska polka.
Hudobný skladateľ, kapelník DH Maguranka, výborný Es
klarinetista, riaditeľ ZUŠ v Bojniciach a v súčasnosti aj predseda
ZDHS Jožko Baláž je z Kanianky pri Prievidzi, preto ten názov Kanianska polka.
Dostávame sa k skladbám, ktoré získali druhé miesta vo svojich
kategóriách. Treba však povedať, že všetky skladby, ktoré dnes
počujete sú hrané naživo festivalovým orchestrom, zloženým
z hráčov vojenskej hudby z Trenčína pod vedením trubkára
a krídlováka Petra Buricu. No a Peťo Burica je nielen

-2inštrumentalistom, ale aj hudobným skladateľom a jeho valčík
Zablyskluo sa zahrmjeuo – získal v kategórii Nových valčíkov
2.miesto.
V kategórii Malá koncertná skladba získalo striebornú priečku
Intermezzo 71 ročného skladateľa z Nového Mesta n/V. pána
Jána Reňáka. Jeho Intermezzo je nenáročná, ale veľmi milá
koncertná skladba, akých v ostatnom období nevzniká na
Slovensku veľa.
V kategórii Nová polka získal 2.miesto známy hud. skladateľ
staršej generácie Izidor Glórik. Napísal si hudbu i text, v ktorom
pozitívne hodnotí svoj život penzistu a skladbu nazval priliehavo
Je mi fajn.
V kategórii Nový valčík získal prvé miesto i cenu poroty za
najlepšie aranžmán skladby – hudobný skladateľ z Partizánskeho
Ikov Kopáčik. Svoj valčík nazval Až sa láska vráti.
V kategórii Koncertná skladba skomponoval prešovský skladateľ
Anton Petrík vyše 7 minútovú skladbu a nazval ju Fantázia na
HDEC. Veľmi rád našim poslucháčom prezradím, že v októbri
2005 získal Anton Petrík vôbec ako prvý v histórii za oblasť
dychovej hudby Veľkú cenu SOZA za celoživotné dielo. Teraz
odznie jeho skladba Fantázia na HDEC, kde sa v názve pohral
s mojim priezviskom.
No a už nám chýba len posledná, víťazná skladba tejto súťaže,
ktorá získala aj cenu divákov. Je z kategórie nových poliek,
napísal ju Ing. Ivan Šmatlák, ktorý je umeleckým vedúcim DH
Nadličanka a speváci tejto kapely vám ju budú aj interpretovať.
Skladba má názov - Poďme chlapci.
Vážení poslucháči, predstavili sme vám všetky ocenené skladby
z 3. ročníka autorskej súťaže ZDHS v Novom Meste n/V. Veríme,
že niektoré z nich si nájdu cestu k dychovým hudbám a budú aj
v budúcnosti hrávané. Veď to je úloha takýchto súťaží, o tom je
presvedčený autor dnešnej relácie Adam Hudec.
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0. Úvodná zvučka relácie
1. Pre teba
H.+T.: Jozef Baláž
2. Darmo ty slniečko
I.Šmatlák/Ľ.Slamková
3. Kanianska polka
J.Baláž
4. Zablyskuo sa zahrmjeuo P.Burica/F.Láliš
5. Intermezzo
J.Reňák
6. Je mi fajn
H.+T.: I.Glórik
7. Až sa láska vráti
H.+T.: I.Kopáčik
8. Fantázia na HDEC
A.Petrík
9. Poďme chlapci
H.+T.: I.Šmatlák
10. Záverečná zvučka
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