
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...                 

                       XIL.– DH Uherčanka 

 
        0. Zvučka  relácie – 0,21´ 
       Do nej hlas:  

Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú 
hudbu Uherčanka.             Hudba dohrá zvučku.    

 
A.H.: Príjemný deň želá poslucháčom internetového Rádia 
dychovka  Adam   Hudec. Dnes vám predstavíme malú dychovú 
hudbu z Hornej Nitry, ktorou je DH Uherčanka.  Sídlo má v obci 
Veľké Uherce neďaleko Partizánskeho. Tak teda Uherčanka, hraj ! 
                                                                                           0,21 
1.  Pre všetkých                          R.Štrubl       3,04 (Archív RD) 
 
 
A.H.: DH Uherčanka má dlhoročnú tradíciu. Veď prvá DH vznikla 
vo Veľkých Uherciach v roku 1879 ako požiarnická kapela pri 
Thonetovej továrni na ohýbaný nábytok. Zakladateľom a prvým 
kapelníkom bol Rudolf Holzer. 
Súčasná Uherčanka vám zahrá ľudovú polku v úprave Jozefa 
Baláža Keď sa ti Janíčko, potom to bude valčík Martina Prôčku 
s názvom V tých Uherciach a nakoniec zaznie Horárska polka. 
Príjemné počúvanie.                                                          0,36 
 
2. Keď sa ti Janíko            ľud./úpr. J.Baláž     4,12 
3. V tých Uherciach           M.Prôka                   3,40 
4. Horárska  polka             ľud.                          3,12 
 
A.H.: Povedzme si teraz niečo o obci Veľké Uherce, kde sídli DH 
Uherčanka. Samozrejme nepôjdeme do doby kamennej, len 
niekoľko storočí naspäť.  Okrem iných pozoruhodností majú 
Veľké Uherce pôvodne renesančný kaštieľ zo začiatku 17. 
storočia. ktorý dal postaviť Michal Bossanyi. V 18. storočí bol 
barokovo prestavaný a na konci 19. storočia bol opäť prestavaný 
v romantizujúcom neogotickom slohu podľa vzorov anglických 
stredovekých hradov. V kaštieli je hodnotná výzdoba interiéru s 
vyrezávanými drevenými stropmi. Pri kaštieli je anglický park. 
Po Majlátovcoch sa majiteľmi kaštieľa stali v roku 1844 
Keglevičovci a od nich ho v roku 1865 kúpili Thonetovci. 
Veľkostatkár Michael Thonet žil v rokoch 1796 – 1871. Postavil 
vo Veľkých Uherciach fabriku na ohýbaný nábytok. Mal patent na 
ohýbanie dreva parou. Dodnes je pravý thonet nábytok ako napr. 
stoličky, veľmi cenený všetkými znalcami alebo zberateľmi 
starožitného nábytku. Michael Thonet sa aj významne zaslúžil 
o všestranný rozvoj obce Veľké Uherce.  
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Súčasná DH Uherčanka vám teraz zahrá orchestrálny valčík hráča 
na tenor v Dunajskej kapele Tomáša Wesselého, ktorý mu dal 
názov Pre teba. Potom to budú skladby v úprave Jozefa Vránu 
s názvom Slovenské tangá.                                         1,48 
 
5. Pre teba                                  T.Wessely      3,23 
6. Slovenské tangá                      úpr.J.Vrána   7,00 
 
A.H.: Dôležitou osobnosťou, ktorá zohrala výraznú úlohu pri 
rozvoji dychovky vo Veľkých Uherciach bol jej kapelník Ladislav 
Adamus. Narodil sa vo Veľkých Uherciach a žil v rokoch 1908 až 
1991. Ladislav Adamus naučil základy hudby takmer všetkých 
členov dnešného súboru. Na jeho počesť sa v obci každoročne v 
júli poriada festival dychových hudieb pod názvom “Memoriál 
Ladislava Adamusa”. Tento kapelník bol šéfom kapely v rokoch 
1957 až 1980.  
DH Uherčanka vám teraz zahrá valčík hudobného skladateľa 
z Partizánskeho Ikova Kopáčika, ktorý mu dal názov Túlavá láska. 
Poznáte ho v aj v interpretácii Hradištskej kapely, alebo DH 
Vištučanka. Potom to bude slow Jozefa Vránu a Heleny Čihákovej 
s názvom S tvojou láskou ja chcem žiť. Za ním to bude opäť 
valčík tejto autorskej dvojice s názvom Daj sa k láske viesť. Takže 
tri piesne, v ktorých je slovo láska v podaní Uherčanky.       1,17 
 
7. Túlavá láska                                I.Kopáčik                    3,51 
8. S tvojou láskou ja chcem žiť        J.Vrána/H.Čiháková   4,08 
9. Daj sa k láske viesť                                - „ -                   3,33 
 
A.H. : Od roku 1980 je kapelníkom DH Uherčanka Anton Kováč. 
Postupne sa káder Uherčanky omladzoval a súčasná Uherčanka sa 
zúčastňuje všetkých osláv v obci, usporiada koncerty, prezentuje 
sa na rôznych súťažiach a podujatiach nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí. Často účinkuje v Partizánskom na promenádnych 
koncertoch na pešej zóne. Takže dôstojne pokračuje už vo viac, 
ako 130 ročnej existencii dychovej hudby vo Veľkých Uherciach. 
Teraz vám kapela zahrá slow Iva Horkého s názvom Mesačný svit, 
kde sólistom bude Juraj Kováč. A potom ho vystrieda valčík 
Jozefa Vránu  s názvom Kto zo srdca dáva.                    0,47 
 
10. Mesačný svit                     I.Horký             2,59 
11. Kto zo srdca dáva              J.Vrána            3,08 
 
A.H.: V roku 2005 nahrala DH Uherčanka svoj prvý CD nosič, 
ktorému dala názov posledne zaznelej piesne  Kto zo srdca dáva. 
Nahrali ho v Tonstudiu Rajchman vo Velkých Bílovicích na 
Morave.  
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Zaželajme záverom DH Uherčanka veľa kvalitných skladieb 
a množstvo spokojných poslucháčov na ich vystúpeniach doma 
vo Veľkých Uherciach i v širokom okolí. To im želá pred 
poslednou skladbou – polkou Martina Prôčku s názvom Na tom 
podpolí – autor dnešnej relácie Adam Hudec. Dopočutia priatelia. 
                                                                                           0,40 
12. Na tom podpolí                     M.Prôčka            3,25 
0. Záverečná zvučka 
                                                                             ––––––––––––– 
                                                                     durata: 51,30 
 
 

 
 
 
 

 
 


