Dychovka pre pamätníkov
V. DH Grobanka
A.Hudec – úvodný text:
Po dychových hudbách Unínčanka, Prievidžanka, Tatranka a Malokarpatská kapela,
ktoré sme vám predstavili v minulých reláciách, máme dnes pre vás, vážení
poslucháči - v relácii s názvom Dychovka pre pamätníkov - pripravené piesne DH
Grobanka.
Dychová hudba Grobanka, ktorú založil a viedol Jozef Gašparovič starší, vznikla
v roku 1999 v Slovenskom Grobe. Samozrejme dychová hudba v tejto obci existuje
už dlhé roky, avšak po dlhšej pauze v predošlých rokoch, kedy nebola v Grobe
žiadna kapela, tradíciu dychových kapiel v Grobe oživil Jožko Gašparovič, ktorý je
rodák zo Slovenského Grobu. No a Slovenský Grob, obec ležiaca neďaleko
Bratislavy, alebo Pezinka i Malých Karpát - je široko-ďaleko preslávená svojou
špecialitou - dobrou husacinou s lokšami. No a keď sa k husacine pridá dobré
vínečko z Malých Karpát, tak potom vzniknú také nové piesne, ktoré ospevujú tieto
pochúťky. Keďže sa mi už začínajú zbiehať slinky na husacinu, tak poďme
radšej
trochu do histórie dychovej hudby v Slovenskom Grobe.
Prvá kapela tu vznikla v roku 1909. Zakladateľom a aj prvým kapelníkom dychovej
hudby v Slovenskom Grobe bol vojenský muzikant Peter Šilhár. Kapelu viedol až do
druhej svetovej vojny. Grobská dychová hudba mala v tom období veľmi dobrú
úroveň, inak by nemohla pravidelne každú nedeľu hrávať v Bratislave, v známej
kaviarni
na
petržalskom
brehu
Dunaja
v
Au
caffé.
Po 2.svetovej vojne oživujú kapelu pod vedením hráča na baskrídlovku Ľudovíta
Tichého, kapela mala vtedy 20 členov. Od roku 1952 preberá kapelnícke žezlo
klarinetista Alojz Jajcaj. Pozoruhodné je, že v tom období hralo v kapele 7 hráčov,
ktorí mali meno Gašparovič! Jeden zo siedmich Gašparovičovcov, Jozef Gašparovič
- preberá vedenie kapely v roku 1967. Keďže Jožko Gašparovič je profesionálny
muzikant, amatérska kapela pod jeho vedením začala dosahovať dobrú umeleckú
úroveň, úspešne sa zúčastňovala kvalifikačných skúšok, vystupovala pravidelne na
dožinkách v Nitre, ale aj na mnohých vystúpeniach po Slovensku i na Morave.

-2V Slov. Grobe vnikli problémy rôzneho druhu v r. 1975 a po niekoľkých rokoch
kapela zaniká. Jožko Gašparovič sa pokúša riešiť situáciu založením detskej
kapely a výučbou detí na dych. nástroje, avšak po niekoľkých rokoch aj táto
alternatíva nebola úspešná. Takže 20 rokov v Slov. Grobe nebola žiadna
dychová kapela.
Zásluhou zanietenosti a zaťatosti Jožka Gašparoviča, ktorému jednoducho
nedalo spávať, že v Grobe nie je žiadna dychová kapela, vznikla DH Grobanka.
Ja poznám Jožka Gašparoviča dlhé roky nielen ako vynikajúceho hudobníka,
ale aj ako skvelého človeka, ktorý by za dychovú hudbu dal aj dušu.
Jozef Gašparovič hrával aj v Malokarpatskej kapele 17 rokov, a spolu sme toho
u nás i v celej Európe prežili veľa, väčšinou pekného. Jožko bol, a dodnes je
vynikajúcim pozaunistom i hráčom na tenor. Dlhé roky bol 1. pozaunistom
Slov. filharmónie, profesorom na VŠMU, vychoval prakticky všetkých súčasných
pozaunistov profesionálov.
Väčšina hráčov Grobanky boli profesionálni hráči bratislavských orchestrov –
Slov. filharmónie, SOČR-u, Národného divadla a pod. Boli medzi nimi aj bývalí
hráči Malokarpatskej kapely, napr. klarinetisti Jožko Uhliar, Pavol Šeliga a
Karol Bubnič. Kapela mala aj vynikajúcich inštrumentálnych sólistov, ako napr.
trubkár Fero Miko, Jozef Gašparovič mladší a samozrejme – umelecký vedúci
Jozef Gašparovič starší. S kapelou spievala Oľga Bezačinská, absolventka
Konzervatória v Žiline a VŠMU v Bratislave a môj dlhoročný súputník
z Malokarpatskej kapely – pozaunista a spevák Karol Bubnič.
V roku 1999 nahrala DH Grobanka svoj CD nosič s názvom Grobanka a z neho
vám dnes zahráme skladby: polku Grobanka, valčík Keď sa húsky pečú, skladbu
Malagueňa vám zahrá sólista na trúbku Fero Miko, potom sa vám predstavia
pozaunisti otec a syn Gašparovičovci v mojej skladbe Pozaunisti na cestách,
zaznie valčík Chalúpka v údolí, Jožko Gašparovič vám zahrá známu Ave Máriu,
zaspievajú Hymnu futbalistov Slovenského Grobu a na koniec to bude Zmes
známych ľudových piesní.
Príjemnú polhodinku s DH Grobanka vám želá Adam Hudec.
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