
          Skladatelia dychovej hudby
                  13. Ivan Šmatlák

0. Úvodná zvučka                                            0,21

A.H.: Príjemné popoludnie želá poslucháčom internetového rádia Oddychovka
Adam  Hudec.  Dnešnú  reláciu  z cyklu  Skladatelia  dychovej  hudby  venujeme
hudobnému skladateľovi Ivanovi Šmatlákovi. Narodil sa 21.2.1956 v Nadliciach
a s DH Nadličanka je - dalo by sa povedať „zrastený“. Účinkuje v nej od roku
1975.
A tiež sa dá povedať, že je dvorným skladateľom Nadličanky. Je členom kapely
ako  hráč  na  trúbku,  v civilnom  povolaní  je  ekonomický  inžinier  a predseda
poľnohospodárskeho  družstva.  Na   súťaži  nových  piesní  Novomestská  nota,
ktorú  vypisuje  každé  dva  roky  ZDHS,  skladby  Ivana  Šmatláka  pravidelne
bodujú. V roku 2003 v druhom ročníku súťaže zvíťazila jeho skladba na text
Heleny Pauličkovej s netradičným, ale aktuálnym textovým obsahom – dali jej
názov:  Na podpore.  Na 3.ročníku v roku 2005 bol  dokonca úspešný dvakrát.
Jeho polka, ku ktorej napísal hudbu i text v kategórii Polka so spevom, zvíťazila
a získala aj cenu divákov. Ivan jej dal prostý názov – Poďme chlapci – a v porote
tejto súťaže  sme sa zhodli  –  že  v texte  aktuálne reaguje na súčasné možnosti
zamestnanosti v rôznych regiónoch Slovenska, a v tretej slohe dokonca tak, ako
pred  sto  rokmi  –  vyzýva  k vysťahovalectvu  do  cudziny.  Určite  je  to  text
v dychovej hudbe neobvyklý. Okrem tejto skladby na 3.ročníku zabodovala na 2.
mieste  v kategórii  Valčík  jeho  pieseň  na  text  Ľudmily  Slamkovej  s názvom
Darmo ty slniečko. Na 4.ročníku súťaže v roku 2007 získala jeho polka na text
Jozefa  Květenského druhé miesto a mala pragmatický názov – Láska ide cez
žalúdok. Na 5. ročníku v roku 2009 získava 3.miesto za polku s názvom Čo si
počnem. A na dosiaľ poslednom 6.ročníku Novomestskej noty v roku 2011 získal
Ivan  Šmatlák  prvé  miesto  za  spracovanie  pomalej  ľudovej  piesne  s názvom
V tom Pukanci. Väčšinu týchto ocenených piesní si za chvíľu vypočujeme. S DH
Nadličanka,  alebo  s Festivalovým  orchestrom  ich  spievajú  sólisti  Nadličanky
Vierka Bakytová, Vierka Pauličková, Július Paulička a Jozef Mičko.
Príjemnú pohodu pri piesňach Ivana Šmatláka vám želá autor dnešnej relácie
Adam Hudec.                                        2,57

1.  Na podpore            I.Šmatlák/H.Pauličková            3,01
2.  Jarný vánok           I.Šmatlák                                 3,21
3.  Najkrajší kvet             - „ -                                      2,38
4.  Vínová polka          I.Šmatlák/H.Pauličková            3.15
5.  Láska ide cez žalúdok    I.Šmatlák                          3,26
6.  V tom Pukanci        ľud./úpr.A.Šmatlák                  3.12
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7. Na tých panských lúkach     ľud. /arr.I.Šmatlák       3,15
8.  Poďme,chlapci                    I.Šmatlák                      3.00
0. Záverečná zvučka                                                     0,21
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