Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...
XXXVIII.– DH Chabovienka
0. Zvučka relácie – 0,21´
Do nej hlas:
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú
hudbu Chabovienka.
Hudba dohrá zvučku.
A.H.: Príjemný deň želá poslucháčom internetového Rádia
dychovka Adam Hudec. Dnes vám predstavíme malú dychovú
hudbu so zvláštnym názvom – Chabovienka. Chabová je názov
vrchu, ktorý sa týči nad osadou Vlčí Vrch. Podľa neho sa teda
odvíja aj názov dychovej hudby CHABOVIENKA. Vznikla v roku
1991 na Vlčom Vrchu v Hornej Súči. A keďže je to na slovenskomoravskom pomedzí, začíname piesňou, ktorá ospevuje neďaleký
vrch Javorník. Príjemnú pohodu s DH Chabovienka.
0,38
1. Javorník, Javorník

ľud./úpr. P.Švajda

2.45 (RD archív)

A.H.: Tak teda DH Chabovienka vznikla v roku 1991 z mladých
chlapcov, ktorí boli väčšinou odchovanci detskej dychovej hudby
Komoranka, ktorú viedol Jozef Čapák. Po skončení základnej
školy sa chlapci rozhodli, že si založia vlastnú dychovku, ktorá sa
skladala z členov pochádzajúcich z Vlčieho Vrchu a Trnávky. Jej
začiatky boli ťažké. Hrávali v nedobrých podmienkach kultúrneho
domu na Vlčom Vrchu. Neskôr im boli ponúknuté priestory v
kultúrnom dome v Hornej Súči. Po čase sa našetrilo aj na
aparatúru a prišli prvé spievané piesne. Trochu ustráchané, ale
vždy spievané zo srdca. V roku 1994 mala kapela ročnú
prestávku, keďže väčšina chlapcov rukovala na vojnu. Po roku sa
vrátili späť k svojim hudobným nástrojom. Prvé vystúpenia boli v
Hornej Súči, na festivale dychových hudieb s názvom "Okolo
Súče".
DH Chabovienka vám teraz zahrá piesne Krčmárik, Tichá noc,
tmavá noc a orchestrálnu polku s názvom Chabovienka. 1,14
2. Krčmárik
ľud./úpr. V.Vavro
3. Tichá noc, tmavá noc ľud./úpr. P.Švajda
4. Chabovienka
M.Čapák

2,21
3,24
3,46

A.H.: Po začiatočníckych krôčkoch novej kapely z Hornej Súče
prišli na rad účinkovania Chabovienky na zábavách na Vlčom
Vrchu, Trnávke či v Dúbrave. Po čase pribudli aj vystúpenia na
Morave , v
Dřevohosticiach, vo Veselí nad Moravou a inde.
Úspešný bol rok 2002, kedy sa kapela zúčastnila na celoštátnej
súťaži MDO v Levoči, kde získala strieborné pásmo a okrem toho

-2vyhrala nielen cenu divákov, ale získala aj ocenenie za spevácky
výkon speváčok Zuzany Gažiovej – Orságovej a Evy Habánikovej.
Nie menej bola úspešná aj súťaž v Maďarsku, kde Chabovienka
získala II. miesto. Kapela účinkoval aj v Poľsku.
Teraz si vypočujem tri skladby, ktoré sú z pera tenoristu Stana
Orechovského. Bude to ľudový valčík Mala som, mala som,
potom to bude polka, ku ktorej Stano napísal hudbu i text a dal
jej názov Stroja sa na mňa a k tomu pribudne ešte ľudový valčík
s názvom Včera večer. Príjemné počúvanie.
1,09
5. Mala som, mala som
6. Stroja sa na mňa
7. Včera večer

ľud./úpr.S.Orechovský 3,23
S.Orechovský
3,26
ľud./úpr.S.Orechovský 3.38

A.H.: DH Chabovienka nahrala svoje prvé CD v roku 2001
v nahrávacom štúdiu Rajchman v Dolních Bojanovicích. CD nosič
má názov podľa valčíka "Pri Trenčíne dedina", ktorý napísal člen
kapely trubkár Stanislav Bulejko. Vtedy bol aj kapelníkom
Chabovienky. Neskôr ho vo funkcii vystriedal Štefan Škunda. Od
začiatku existencie Chabovienky je umeleckým vedúcim kapely
hráč na krídlovku Ján Gaží ml., ktorý je v súčasnosti aj
kapelníkom.
Teraz si vypočujeme titulnú pieseň CD nosiča Pri Trenčíne
dedina, potom to bude ľudová polka v úprave Petra Švajdu
Borovienka borová a k tomu pribudne ešte čardáš v úprave
Antona Maděru Moja postelenka.
0,52
8. Pri Trenčíne dedina
9. Borovienka borová
10. Moja postelenka

S.Bulejko
4,32
ľud./úpr. P.Švajda 2.13
ľud./úpr. A.Maděra 2,30

A.H.: V kapele Chabovienka sa vystriedalo veľa mladých
šikovných chlapcov a dievčat. Jadrom kapely, ktoré je skutočne
od začiatku jej pôsobenia je kapelník a umelecký vedúci Ján
Gaží, tenorista Jaroslav Stašák, klarinetista Peter Gaží, spevák a
trombónista Vladimír Gaží, na Es trúbku Štefan Škunda a Zdenko
Vašíček. Ostatní prišli neskôr, vystriedali iných členov, ktorí
museli skončiť, napr. Miriam Hlávková - Gajdošíková, Jana
Orságová, Emília Holčáková, Mária Serišová, Viktor Bulejko,
Roman Mikušínec, Vladimír Čapák, Ambróz Stašák, Milan Malích,
Ľubomír Jurica, Michal Vavro či Stanislav Bulejko. Ako externí
hráči občas pomáhajú kapele Branislav Číž a Peter Orság.
V súčasnosti tvoria spevácku zložku Chabovienky Zuzana
Gažiová, Ľubica Orságová, Vladimír Gaží a Ivan Birás.
My si teraz vypočujeme v podaní DH Chabovienka orchestrálnu
polku Jozefa Čapáka s názvom Na našej ulici a potom to bude
zmes ľudových piesní v úprave Pavla Švajdu s názvom Zmes
lesáckych piesní.
1,19

-311. Na našej ulici
J.Čapák
12. Zmes lesáckych piesní ľud./úpr. P.Švajda

3,40
6,53

A.H.: Dychová hudba Chabovienka poväčšine účinkuje na rôznych
oslavách v obci a na festivaloch v okolí Trenčína, každoročne sa
zúčastňuje na dožinkových slávnostiach. DH Chabovienka bola
a aj zostáva čisto amatérskou hudbou, ktorá hrá pre svoje
potešenie a má radosť z toho, že svojimi piesňami môže rozdávať
pohodu a dobrú náladu aj svojim poslucháčom a priaznivom.
Odmeny sa jej dostáva v podobe potlesku divákov či poslucháčov
na ich vystúpeniach. Preto želajme DH Chabovienka, aby mala
stále dosť pozorných poslucháčov, veľa dobrých skladieb a chuť
do ďalšej práce. To im želá autor dnešnej relácie Adam Hudec.
Dopočutia, priatelia.
0,49
13. Pri trenčianskej bráne
14. Čo to tam šuchoce
O. Záverečná zvučka

ľud./úpr.V.Vavro
3,14
ľud./úpr.S.Orechovský 2,57
0,21
––––––––durata:
56,11

