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A.H.: Príjemné popoludnie želá poslucháčom internetového rádia Oddychovka
Adam  Hudec.  Dnešnú  reláciu  z cyklu  Skladatelia  dychovej  hudby  venujeme
mladému  hudobnému  skladateľovi  Petrovi  Buricovi.  Narodil  sa  12.8.1976
v Hrádku  pri  Trenčíne.  Po  skončení  Vojenskej  hudobnej  školy  veľa  rokov
pôsobil  vo Vojenskej hudbe v Trenčíne ako hráč na krídlovku a trúbku. Pred
skončením existencie tohto výborného vojenského orchestra odohral Peťo Burica
veľa sólových partov na koncertoch v Trenčíne či po celom Slovensku. Dnes už,
žiaľ,  z  neexistujúceho orchestra Vojenskej  hudby armády SR v Trenčíne mal
Peťo Burica aj hudobníkov v sprievodnom orchestri na súťaži nových skladieb
Novomestská nota  v Novom Meste  n/V.  v rokoch 2005,  2007 a 2009.  A v tejto
súťaži bol úspešný nielen ako dirigent, ale aj ako autor. Hneď v prvom ročníku
Novomestskej noty v roku 2001 jeho polka na text Pavla Pavlecha Zavolaj  ty
šuhajko zvíťazila v kategórii polka a veľmi rýchlo sa stala populárnou a hranou
skoro všetkými slovenskými dych.  hudbami.  Na 3.ročníku  v roku 2005 získal
jeho  valčík  Zablyskou  sa  zahrmjeuo  druhé  miesto  v kategórii  valčík.  Vo
4.ročníku v roku 2007 obsadila  jeho skladba –  susedský  valčík  s názvom Pre
mamičku  v kategórii  skladieb  bez  textu  3.miesto.  A pred  nedávnom  na
Celoslovenskej  súťaži   MDH v Lednických Rovniach bola táto skladba jedna
z dvoch povinných skladieb. V 5.ročníku opäť získava 3.miesto za skladbu FeBe
polka pre trúbku sólo. No a zatiaľ na poslednom – 6. ročníku Novomestskej noty
v roku 2011 – získal Peťo Burica hneď dve ceny. V kategórii piesní zo spevom
zvíťazila  jeho  valčíková  pieseň  na  text  Magdalény  Apolenovej  s názvom
Holubienka. No a okrem toho jeho orchestrálny valčík z francúzskym názvom
Deja vu obsadil v kategórii skladieb bez spevu 2.miesto. Väčšinu spomínaných
piesní si dnes vypočujeme.
Peťo Burica bol aj členom viacerých známych dychových hudieb, napr. v rokoch
2006-2007  bol  po  Ivanovi  Trchalovi  umeleckým  vedúcim  DH  Bučkovanka,
potom bol členom víťaza Zlatej krídlovky – DH Stráňanka z Moravy, ktorá túto
prestížnu  súťaž  vyhrala  v roku  2008.  Na  záver  svojho  súťažného  programu
spolu s Ferom Bečkom vynikajúco zahrali moju skladbu pre 2 trúbky sólo Išiel
jáger cez horu, za ktorú dostali zvláštnu cenu poroty. No a o rok nato, v roku
2009  s DH  Stráňanka  sa  stali  na  ME  v Prahe  absolútnym  víťazom  10.-tych
Majstrovstiev Európy dychových hudieb.
Z diela Petra Buricu si dnes vypočujeme nasledovné skladby:
Začneme  víťaznou  polkou  1.ročníka  Novomestskej  noty  Zavolaj  ty  šuhajko
v podaní DH Nedanovčianka. Potom to bude sousedský 
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valčík s názvom Deja vu a sólová skladba pre trúbku s názvom FeBe polka, ktoré
sú z súťaže Novomestská nota. Potom vám DH Selčianka zahrá a zaspieva valčík
Zablysklo sa zahrmjeuo, ďalej to bude orchestrálna skladba Pre mamičku. Peťo
Burica napísal  polku aj pre DH Vinosadka a nazval  ju Vinosadka hrá. A na
záver dnešnej relácie vám DH Vištučanka zahrá dve Peťove piesne – valčík Ty
gajarské vinohrady a polku Smutnú za veselú.



Príjemnú polhodinku so skladbami Petra Buricu vám želá autor dnešnej relácie
Adam Hudec.                                           4,20

1. Zavolaj ty šuhajko              P.Burica/P.Pavlech          3,04
2. Deja vu                               P.Burica                          3,40
3. FeBe polka                          P.Burica                          2,01
4. Zablyskuo sa zahrmjeuo      P.Burica/F.Láliš              3,12
5. Pre mamičku                       P.Burica                          4,07
6. Vinosadka hrá                      P.Burica/P.Burica           3,03
7. Ty gajarské vinohrady          P.Burica/F.Láliš              2,46
8. Smutnú za veselú                 P.Burica/P.Pavlech         2,53    
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