Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...
XXXVII.– DH Hrnčarovani a Tatrachemka
0. Zvučka relácie – 0,21´
Do nej hlas:
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychové
hudby Hrnčarovani a Tatrachemka . Hudba dohrá zvučku.
A.H.: Príjemný deň želá poslucháčom internetového Rádia
dychovka Adam
Hudec. Dnes vám predstavíme nie jednu, ale
hneď dve dychové hudby z okolia Trnavy. Najprv to bude DH
Hrnčarovani z obce Hrnčiarovce nad Parnou a potom to bude
trnavská kapela Tatrachemka. Takže začíname Hrnčarovanmi
a polkou ich kapelníka Milana Zolvíka s názvom Hrnčárovská
kapela. Príjemné počúvanie.
0,30
1. Hrnčárovská kapela

M.Zolvík

1,22

(MP3)

Dychová hudba v Hrnčiarovciach nad Parnou v okrese Trnava bola
založená v roku 1864. Skupinka nadšencov okolo miestneho
učiteľa p. Galgócyho, ktorý sa stal aj jej prvým kapelníkom, sa
odhodlala k tomuto kroku v záujme pozdvihnutia kultúrneho
života v Hrnčiarovciach a okolí a zachovania kultúrneho
dedičstva aj pre nasledujúce generácie. V tomto období si celkom
určite ani jeden zo zakladajúcich členov neuvedomoval, akú dlhú,
a bohatú históriu začínajú písať. Koncom 19. storočia sa ujíma
dirigentskej paličky kapelník Bernadič. Pod jeho vedením
prichádza ku kvalitatívnemu ale aj kvantitatívnemu rastu členov
a dychová hudba si získava uznanie v čoraz širšom okolí.
Významným medzníkom v histórií dychovej hudby je rok 1923,
kedy sa kapelníckeho žezla ujíma František Halada. Viacej si
o ňom povieme po 3 skladbách z repertoáru DH Hrnčarovani.
Budú to piesne Bílé víno, Uderila jedna a Moja postelečka. 1,15
2. Bílé víno
3. Uderila jedna
4. Moja postelečka

M.Zolvík
ľud./úpr.M.Zolvík
ľud./úpr.M.Zolvík

1,48
2,30
2,05

A.H.: František Halada teda prevzal vedenie dychovej hudby
v Hrnčiarovciach v roku 1923. Tento bývalý vojenský muzikant
zavádza v dychovke prísnu vojenskú disciplínu a poriadok, má
veľký podiel na zvyšovaní muzikantského majstrovstva všetkých
jej členov. Dôkazom správnosti ním nastúpenej cesty je
skutočnosť, že v období prvej ČSR tvorili členovia dychovej hudby
z Hrnčiaroviec základ dychovej hudby Bratislavskej župy,
reprezentujúcej tento región na najvýznamnejších podujatiach v

-2celej ČSR. Pán František Halada viedol DH v Hrnčiarovciach
neuveriteľných 55 rokov, až do roku 1978. Za ten čas prešli jeho
rukami stovky muzikantov a nielen z Hrnčiaroviec. Aktívne sa
podieľal aj na zakladaní a riadení viac ako dvadsať dychových
hudieb v Trnavskom regióne, upravoval ľudové piesne, skladal
vlastné skladby a venoval sa výchove mladej generácie
muzikantov. František Halada, civilným povolaním železničiar,
ako jeden z prvých založil v roku 1969 v Hrnčiarovciach detskú
DH, ktorú postupne rozširoval, a ktorá mala začiatkom
sedemdesiatych rokov viac ako 60 členov. Po 55 –tich rokoch ho
na kapelníckom poste vystriedal v roku 1978 Ivan Lužák.
My si teraz zahráme piesne Očková polka, ľudový valčík Svieti
mesiac a polku Hrnčárovský kostolíček. Všetky piesne upravil
Milan Zolvík.
1,50
5. Očková polka
6. Svieti mesiac
7. Hrnčárovský kostolíček

M.Zolvík
ľud./úpr.M.Zolvík
- „ -

2,51
3,00
2,31

A.H.: Od roku 1978 bol kapelníkom Ivan Lužák, ktorý je stále
členom DH. V súčasnosti je kapelníkom už od roku 1983 Milan
Zolvík. Je skutočne veľkou raritou, že počas celého 145 ročného
účinkovania dychovej hudby v Hrnčiarovciach sa dostalo cti držať
kapelnícku paličku iba piatim ľuďom. Dychová hudba
Hrnčarovani
účinkuje
úspešne
na
všetkých
kultúrnospoločenských akciách v obci i regióne, je pravidelným
účastníkom festivalov a prehliadok dychových hudieb, viackrát
účinkovala v hudobno-zábavných programoch Slovenskej televízie
a Slovenského rozhlasu, úspešne reprezentovala slovenskú
dychovú hudbu aj na zájazdoch v Rakúsku, Maďarsku a Nemecku.
Repertoár dychovej hudby Hrnčarovani je zostavený zo skladieb
klasikov dychovej hudby, súčasných autorov, z ľudových piesní
v úpravách hráča na tenor a kapelníka Milana Zolvíka. Také sú aj
nasledujúce dve piesne – valčík Trnavskú rovinu a známa polka
Kúpala sa Katarína.
1,13
8. Trnavskú rovinu
9. Kúpala sa Katarína

ľud./úpr.M.Zolvík
ľud./úpr.M.Zolvík

1,41
2,36

A.H.: Dychová hudba Hrnčarovani účinkuje na kultúrnospoločenských podujatiach, svadbách, cirkevných akciách,
plesoch, a na koncertoch spolupracuje s poprednými ľudovými
rozprávačmi z celého Slovenska. Kapela sa zúčastnila súťaže
Bardejovské tango, medzinárodného festivalu dychových hudieb v
talianskom Milane, spolupracuje s dychovou hudbou v
Rotleberode pri Frankfurte v Nemecku. Viackrát sa zúčastnila
vystúpení v susednom Rakúsku a ČR. V súčasnosti vystupuje

-3v obsadení: Speváci Silvia Šajbidorová a Pavol Masár, kapelníkom
je tenorista Milan Zolvík, vedúcim hudby je tubista Ing. Jozef
Šajbidor. Klarinety hrajú striedavo Vít Palkovič ,Ivan Lužák, Peter
Kunovský a Ján Královič, trúbky Lubomír Marko, Marcel Kankara,
Miloš Zolvík a Ján Ďurina, barytón Matej Kankara, sprievodné
nástroje Dušan Kralovič a Lubomír Zápražný. Na záver prvej časti
dnešnej relácie vám Hrnčarovani zahrajú ešte piesne Kamenný
chodníček a polku Taký zvyk.
1,15
10. Kamenný chodníček
11. Taký zvyk

ľud./úpr.M.Zolvík
M.Zolvík

3,00
2,42

O. Jingle
A:H.: V druhej časti dnešnej relácie vám, vážení poslucháči,
predstavíme DH z Trnavy, ktorá má názov Tatrachemka. Kapelu
založil v roku 1988 tubista a kapelník František Fekete spolu
s klarinetistom a skladateľom Jozefom Šulecom. A začíname jeho
polkou s názvom V Trnave na námestí. Dobrú pohodu
s Tatrachemkou z Trnavy.
0,27
12. V Trnave na námestí

J.Šulec

3,34 (MP3 )

A.H. : Zakladateľ kapely, známy hráč na tubu Fero Fekete chcel,
aby aj v Trnave existovala dobrá dychová hudba. Zanietený
dychovkár, predtým hráč na tubu aj v Posádkových hudbách
a iných kapelách v okolí Trnavy, zozbieral šikovných muzikantov
priamo z Trnavy, alebo okolitých obcí a pod patronátom známeho
výrobcu
kozmetiky
a autokozmetiky
výrobného
družstva
Tatrachema Trnava – založil DH Tatrachemka. V 90.-tych rokoch
minulého storočia to bola dobrá a žiadaná kapela. Účinkovali
samozrejme najviac v Trnave a na okolí, ale vystupovali aj na
desiatkach festivalov a prehliadok dych. hudieb po celom
Slovensku, ale účinkovali aj v Rakúsku.
Teraz vám DH Tatrachemka zahrá valčík Nad našim polečkom
a polku Okolo Serede.
0,58
13. Nad našim polečkom
14. Okolo Serede

J.Šulec
J.Šulec

3,04
2,44

A.H.: Dvorným skladateľom DH Tatrachemka bol Es klarinetista
a hudobný skladateľ Jozef Šulec. Narodil sa v roku 1950, žije vo
Vlčkovciach neďaleko Trnavy. Väčšinu skladieb, ktoré hrala
Tatrachemka buď skomponoval sám, alebo upravil ľudové piesne
pre túto kapelu. Jožko Šulec sa v súčasnosti zúčastňuje aj
autorskej súťaže Novomestská nota od roku 2007 a napr. na 6.
ročníku tejto súťaže v roku 2011 odzneli dve jeho nové skladby –
orchestrálna polka Pre Martu a valčík Láska bože láska. Na 4.

-4ročníku tejto súťaže získala jeho polka s názvom Pre Pilku
2.miesto. Aj nasledujúce piesne s názvami To naše Slovensko
a V pondzelek na jarmek pojdzem sú z jeho pera.
0,54
15. To naše Slovensko
J.Šulec
3,12
16. V podzelek na jarmek pojdzem ľud./úpr.J.Šulec 2,28
A.H.:
S DH Tatrachemka spievali Klaudia Porubská, Štefka
Malecová a Pavel Hulík aj na nahrávke MC, ktorú nahrali v roku
1994 v štúdiu Slov. televízie v Bratislave a vydalo ju ZDHS.
Kazeta mala názov V Trnave na námestí. Fero Fekete neskôr
založil aj ďalšiu kapelu v Dolnej Krupej, ktorú nazvali Karpatská
kapela a Fero tam spočiatku vychoval – dalo by sa povedať – od
piky mnohých mladých hráčov na dychové nástroje.
DH Tatrachemka pod vedením Františka Feketeho vám na záver
dnešnej relácie zahrá piesne Ej, vínko, vínko a polku Jozefa
Šuleca z názvom Pre vás.
Na ďalšie stretnutie s poslucháčmi internetového rádia sa
o týždeň teší autor dnešnej relácie Adam Hudec. Dopočutia,
priatelia.
1,00
17. Ej, vínko, vínko
18. Pre vás
O. Záverečná zvučka

J.Šulec
J.Šulec

3,00
1,47
–––––––––––––
durata: 56,54

