NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM
V BRATISLAVE
OBEC LEDNICKÉ ROVNE
RONA, a.s., LEDNICKÉ ROVNE
POVAŽSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V POVAŽSKEJ BYSTRICI
ZDRUŽENIE DYCHOVÝCH HUDIEB SLOVENSKA V BRATISLAVE
KULTÚRNE ZARIADENIE RONA, a.s.V LEDNICKÝCH ROVNIACH

XXI.
CELOŠTÁTNA
SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA
MALÝCH DYCHOVÝCH HUDIEB
pod záštitou
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH

17. – 19. jún 2011
Kultúrne zariadenie RONA, a.s.
LEDNICKÉ ROVNE

PROGRAM
Piatok 17. júna 2011
17.30 h
príchod súborov, prezentácia
18.00 h
akustické skúšky
Sobota 18. júna 2011
10.00 h
I. súťažný program – kultúrne zariadenie
13.30 h
II. súťažný program – kultúrne zariadenie
16.00 h
hodnotiaci seminár – kultúrne zariadenie
18.00 h
koncerty v okolitých obciach
21.00 h
spoločenské posedenie – kultúrne zariadenie
Nedeľa 19. júna 2011
8.00 h
slávnostná svätá omša
Kostol sv. Michala v Lednických Rovniach
8.45 h
koncert dychových hudieb – fontána pri kaštieli
9.45 h
sprievod dychových hudieb – od kaštieľa ku kultúrnemu zariadeniu
11.00 h
prijatie zástupcov kapiel a hostí starostom obce Lednické Rovne –
salónik kultúrneho zariadenia
12.00 h
odborný seminár - kultúrne zariadenie
14.00 h
slávnostný koncert – amfiteáter
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Začiatkom

leta,

spolu

s letným

počasím,

pravidelne

v dvojročnej periodicite prichádza čas v Lednických Rovniach
vyhradený pre dychovú hudbu. Lednické Rovne budú opäť prežívať
neobyčajnú atmosféru tohto stretnutia. Stretnú sa tu muzikanti,
milovníci hudby, odborníci, publikum a tiež organizátori Celoštátnej
súťaže a prehliadky malých dychových hudieb. To, že najprv
hovorím o organizátoroch, nie je náhoda. Na tomto podujatí máme
totiž zanietených organizátorov a spoluorganizátorov. A to je veľká
výhoda. Moja veľká vďaka patrí RONE, a. s., Kultúrnemu zariadeniu
RONA,

a.s.

a

Obecnému

úradu

v

Lednických

Rovniach,

Považskému osvetovému stredisku v Považskej Bystrici a v nie
poslednom rade Združeniu dychových hudieb Slovenska.
Dychová hudba a hlavne Celoštátna súťaž a prehliadka
malých dychových hudieb sa v Lednických Rovniach teší veľkému
záujmu publika a tiež najpodstatnejším – dychovým hudbám. Držím
všetkým palce, aby ich tóny boli čisté, dynamické a vyvierali priamo
zo srdca. My poslucháči a diváci radi prijmeme toto posolstvo krásy,
radosti, dobrej nálady i zamyslenia v objatí hudby.

PhDr. Ján Tazberík, CSc.
generálny riaditeľ NOC
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Milí priatelia dychovej hudby,

s potešením som prijal osobnú záštitu nad touto celoštátnou súťažnou
prehliadkou malých dychových orchestrov v Lednických Rovniach.
Fakt, že podujatie vstupuje už do tretieho desaťročia svojej existencie,
je dôkazom jeho zmysluplnosti a životaschopnosti. Je chvályhodné, že jeho
kontinuitu neprerušila ani doznievajúca ekonomická a finančná kríza, na
ktorú už doplatilo viacero podobných hudobných festivalov či prehliadok.
Som rád, že aj v týchto neľahkých časoch sa bude počas tohto víkendu –
zo stredného Považia šíriť príjemná atmosféra a dobrá nálada, ktorá
k dychovej hudbe neodmysliteľne patrí. Je to zásluha všetkých, ktorí sa na
príprave podujatia organizačne podieľali, a preto im chcem osobne
poďakovať.
Prehliadka je súťažná, odbornej porote želám, aby ocenila naozaj tých
najlepších. Cením si, že súčasťou podujatia sú aj rozborové semináre,
ktoré pomáhajú odborne rásť najmä mladším muzikantom, ktorí sú zárukou
budúcnosti tohto hudobného žánru, a v konečnom dôsledku aj

zárukou

budúcnosti takýchto prehliadok.
Je samozrejmé, že podujatie sa stalo v priebehu posledných desaťročí
významnou súčasťou kultúrneho kalendára celého regiónu. Osobitne si
cením, že nezostalo uzavreté len v sídle organizátora, ale že jednotlivé
kapely šíria dobrú náladu počas prehliadky aj v okolitých obciach.
Želám dychovej hudbe v ďalších rokoch veľa zanietených muzikantov i
nadšených priaznivcov a tomuto podujatiu prajem veľa ďalších vydarených
ročníkov.

MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja
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Milí priatelia dychovej hudby !

Každý z nás má v roku mesiac, s ktorým má spojenú určitú udalosť, či
už sú to narodeniny, výročie alebo spomienka na peknú dovolenku. Mne sa
s mesiacom jún neodmysliteľne spája

hudba, a to nie hocijaká ale

dychová. Už desaťročia sa každé dva roky práve počas tohto pekného
slnečného mesiaca stretávajú v našej obci milovníci a priaznivci dychovej
huby.
Nebude tomu inak ani tento rok. Počas XXI. ročníka celoštátnej
súťažnej prehliadky malých dychových hudieb majstri hudby opäť nechajú
rozoznieť svoje hudobné nástroje, z ktorých sa do širokého okolia
rozozvučia ľúbezné tóny prinášajúce ľuďom pokoj, porozumenie a lásku.
Obzvlášť v dnešnej uponáhľanej dobe veľakrát hľadáme prostriedok na
upokojenie mysle. Hudba ním určite je, a preto som veľmi rád, že práve
naša obec sa stáva miestom

relaxu a dobrej zábavy, pri ktorej myseľ

pookreje a aspoň na malú chvíľku zabudne na každodenné starosti.
Nech teda dychová hudba aj naďalej rozdáva veľa radosti, pohody
a vyčarí na Vašich tvárach úsmev. Všetkým Vám želám, aby ste sa v našej
sklárskej obci dobre cítili a odniesli si do svojich domov krásne
nezabudnuteľné zážitky a vrelé priateľstvá.
Ing. Ľuboš SAVARA
starosta obce

5

Vážení priatelia,
aj tento rok sa môžu obyvatelia Lednických Rovní, ako aj všetci
priaznivci dychovej hudby z blízkeho i ďalekého okolia tešiť na XXI.
ročník celoštátnej súťažnej prehliadky malých dychových hudieb. Je
to jedinečný festival dychovej hudby, na ktorom sa predstavia
špičkové kapely z celého Slovenska. Počas dvoch dní bude naša
obec veľmi veselá, plná hudby, spevu a tanca, na čo sa všetci veľmi
tešíme.
Súťažiacim želám čo najlepšie výkony a odbornej porote, aby
ocenila skutočne tých najlepších.
Verím, že toto podujatie bude úspešným stretnutím všetkých, ktorí
majú dychovú hudbu v srdci.

Ing. Stanislav Bíroš
predseda predstavenstva
RONA a.s., Lednické Rovne
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Súťaž malých dychových hudieb pokračuje aj po dvadsiatke......
... stred mesiaca júna je už po 21. raz vyhradený pre Celoštátnu
súťažnú prehliadku malých dychových hudieb v Lednických Rovniach.
V dvoch dňoch súťaže a vystúpení sa predstavuje celkom 8 zástupcov
šiestich krajov z celého Slovenska a hosťovská kapela z Moravy, ktorá
vystúpi v nedeľňajšom galaprograme. Príprava celého podujatia, je aj
v tomto roku náročnejšia ako v rokoch predošlých. Krajské prehliadky sa
neuskutočnili v dvoch krajoch a to v Trnavskom a Žilinskom, ktorých
konanie bolo odporúčané metodickým Národným osvetovým centrom už
v priebehu minulého roka, aby bol dostatočný čas na kvalitnú prípravu
dychových hudieb. Zo Žilinského kraja bola na súťaž delegovaná dychová
hudba Tvrdošanka, ktorá preukázala dobrú pripravenosť na festivaloch
v roku 2010 a prejavila záujem sa zúčastniť. Z Trnavského kraja,
neprejavila záujem o účasť žiadna dychová hudba a preto kraj svojho
zástupcu na súťaži v tomto roku nemá. Z krajskej súťaže v Prešovskom
kraji neodporúčala porota pre nedostatočnú úroveň prípravy žiadnu
dychovú hudbu. Ostatné kraje, ktoré krajské súťaže zorganizovali možno
pochváliť. Chcel by som veriť, že sa do budúcna tento stav konania
krajských súťaží zlepší u všetkých krajov a nimi poverených osvetových
stredísk, ktoré svoju povinnosť a

záujem k

žánru dychovej hudby

v minulosti neprejavili dostatočnou ochotou vlastnou a ani spolupráce.
Prajem

všetkým

súťažiacim

čo

najlepšie

výkony

v technickom

i muzikálnom prejave a porote nespochybniteľné, objektívne

výroky.

Organizátorom chcem poďakovať za doterajšiu prípravu a popriať úspešný
a hladký priebeh celého podujatia.

Ján Jamriška
preseda ZDHS
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PRÍPRAVNÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Jozef Burič, NOC, Bratislava
Daniela Čižmárová, POS, Považská Bystrica
Ján Jamriška, ZDHS, Bratislava
Mária Martikáňová, POS, Považská Bystrica
Ľuboš Savara, OcÚ, Lednické Rovne
Pavol Brnka, RONA, a. s., Lednické Rovne
Anna Zbínová, KZ RONA, a.s., Lednické Rovne

ODBORNÁ POROTA
Peter Apolen, Prievidza – predseda
Ján Jamriška, Považská Bystrica
Jozef Baláž, Kanianka
Vratislav Skaličan, Hradište
Pavel Šianský, Banská Bystrica
Peter Belavý, Považská Bystrica – tajomník

POMOHLI NÁM
LEDROV, s. r. o., Lednické Rovne
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Dychová hudba SENČANKA, Senec
Dychová hudba Senčanka nadväzuje na tradíciu Seneckej
hasičskej hudby, ktorá bola založená v roku 1899. V súčasnosti pôsobí
pri MsKs Senec, kde má vytvorené priaznivé podmienky pre svoju
činnosť, a tak môžu jej členovia rozvíjať tradíciu dychovej hudby.
Pravidelne organizuje Senecký festival dychovej hudby, ktorý sa
každoročne koná v spolupráci s Malokarpatským osvetovým
strediskom a spríjemňuje turistom letnú atmosféru.
Senčanka je pravidelným účastníkom veľkého letného karnevalu a
otvorenia Seneckého leta. Vystupuje na kultúrno-spoločenských
podujatiach vo svojom regióne, ale aj v zahraničí (Rakúsko,
Maďarsko).
Za jej veľký úspech možno považovať získanie zlatého pásma
v Krajskej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb v rokoch 2005
a 2007. Na XX. celoštátnej súťažnej prehliadke malých dychových
hudieb v Lednických Rovniach v roku 2009 jej Národné osvetové
centrum v Bratislave udelilo diplom a zlaté pásmo cum laude.
Repertoár Senčanky tvoria skladby našich a zahraničných autorov
a upravené ľudové piesne.
Organizačným vedúcim je Ing Miroslav Kročka, umeleckým vedúcim
je Robert Madarász. Spievajú Katka Múčková, Zlatka Šátková,
Alexander Labuda a Štefan Benkovský.

Súťažný program:
1. Metodej Prajka
2. Miroslav Kolstrunk ml.
Jaroslava Kameníková
3. Ikov Kopáčik
4. Adam Hudec
5. Ikov Kopáčik
6. Peter Burica, Pavel Pavlech

Výborná
Zatúlaná láska
V Senci pri vínečku
Dialóg
S tebou
Zavolaj šuhajko
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Dychová hudba VINOSADKA, Vinosady

Ak by ste chceli vedieť niečo o počiatkoch dychovej hudby vo
Vinosadoch, treba začať hľadať v Kučišdorfe. Tak sa totiž predtým volala
časť dnešnej obce Vinosady medzi Pezinkom a Modrou, v ktorej v roku
1947 založili pri Dobrovoľnom hasičskom zbore dychovú hudbu. Pri jej
zrode stáli Michal Záruba starší a František Petrakovič.
Prvým kapelníkom bol Jozef Peťko z Modry, ktorý zasvätil budúcich
muzikantov do tajomstiev notového písma a hry na plechové hudobné
nástroje. Ešte v spomínanom roku 1947 mala kapela aj svoje prvé
vystúpenie a bolo to 18. augusta pri príležitosti dožinkových slávností vo
Vinosadoch. Najdlhšie bol kapelníkom v celej doterajšej histórii Vinosadky
už spomínaný František Petrakovič, ktorý je doteraz jej aktívnym členom.
Od roku 1978 bol na poste kapelníka Jozef Záruba a v tejto funkcií pôsobil
až do februára roku 2007. V súčasnom období je kapelníkom Ján Hanúsek.
Spievajú: Martina Tahotná, Miroslava Sandtnerová, Pavol Nagy a Lojzo
Kukumberg.
V New York, New York spieva sólo Mirka Sandtnerová,
v Heililger Trompetist hrá sólo na trúbke Martin Mlynek.

Súťažný program:
1. Eduard Čuhák
2. Lojza Barotek / Martina Tahotná
Mirka Sandtnerová
3. Zdeněk Gurský
4. John Kander /Fred Ebb,
arr. Jaroslav Bílý
5. Ikov Kopáčik
6. úpr. Ján Tomaník, Miloslav
R. Procházka, Marián Vlado
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Vinohrady
Nebanuj za milým
Heiliger Trompetist
Theme of New York, New York
S tebou
Zahraj cigáň

Dychová hudba MOČENSKÁ KAPELA, Močenok
Dychová hudba Močenská kapela vznikla v roku 1906, pôsobí v obci
Močenok, ktorý leží neďaleko miest Nitra a Šala.
Je to krojovaná
slovenská kapela, v ktorej hrajú profesionálni, amatérski, mladí, talentovaní
hudobníci. V obci Močenok má dychová hudba už dlhoročnú tradíciu.
V roku 2006 sme oslávili 100. výročie založenia dychovej hudby
v Močenku, ktorú nám zanechali naši otcovia. Spojilo nás nadšenie a chuť
vytvoriť dychovú hudbu, ktorá sa momentálne radí medzi tie najlepšie
v našom regióne. Cesta po ktorej kráča táto dychová hudba je veľmi
kľukatá, ale vedie k tomu , čo sme si predsavzali už pri jej vzniku a čoho sa
držíme dodnes, robiť dobrú muziku. Náš repertoár prevažne tvoria skladby
so spevom, ľudového i umelého žánru, na ktorých tvorbe sa podieľajú
i niektorí členovia kapely. Kapela má svoj typický a nezameniteľný zvuk,
hrá široký repertoár - moravskú, českú a slovenskú ľudovú hudbu,
koncertné a tanečné skladby. Počet miest a obcí na Slovensku, v ktorých
sme hrali, rastie. Ďalej sme koncertovali v Rakúsku, Českej republike.
Prezentovali sme sa i v rozhlasových médiách napr. Dych paráda Hviezdy
FM . Zúčastnili sme sa na festivaloch, prehliadkach a súťažiach dychových
hudieb. Doteraz sme natočili 2 CD. Močenská kapela má 16 hudobníkov.
Najväčším našim úspechom je, že sme od nášho vzniku až dodnes
výbornou partiou, ktorú spája láska k dychovej hudbe a úžasné priateľské
vzťahy. Dúfame, že i vy budete našimi vernými poslucháčmi.
Spievajú: Ľudovít Obola, Janka Tóthová, Erika Hotvátová
Súťažný program:
1. autor neznámy

Kvetinka

2. arr. Ľudovít Obola

V tom Močenskom poli

3. arr. Ivan Šmatlák

Z večera na veži

4. Stanislav Mášik, Anita Tešovičová

Mamičkina pieseń

5.Ikov Kopáčik

S tebou

6. arr. Ľudovít Obola

Smutne slávik spieva

7. arr. Ľuboš Pilar

Šla Anička na sobáš

8. Adam Hudec, T. Grúnner

V Hruškovci na kopci
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Dychová hudba TVRDOŠANKA, Tvrdošín
V septembri minulého roku uplynulo päť rokov, ako dychová hudba
Tvrdošanka prvýkrát verejne vystúpila na svojom koncerte v Tvrdošíne.
Odvtedy sa jej podarilo zaznamenať viacero hudobných úspechov.
Zúčastňuje sa všetkých oravských, ako aj mimo oravských festivalov.
Koncertné vystúpenia DH Tvrdošanka sú známe v celom našom regióne a
vo viacerých mestách na Slovensku, Poľsku, v Čechách i Francúzsku.
Hráva na významných podujatiach, oslavách, firemných i rodinných
akciách, plesoch a zábavách.
V roku 2009 sa DH Tvrdošanka zaradila medzi malé dychové
orchestre, ktoré si uhrali zlaté pásmo práve tu v Lednických Rovniach a
zároveň si odniesla cenu za najlepšiu dramaturgiu zúčastnených súborov.
DH Tvrdošanka je originálna žánrovou pestrosťou – hráva klasickú
dychovku, ale aj tanečnú a populárnu hudbu slovenských a zahraničných
autorov. Žánrová pestrosť v repertoári Tvrdošanky je podmienená aj tým,
že kapela vznikla na pôde mesta, kde nebola tradícia dychovej hudby.
Siahnutím do žánra tanečnej a populárnej hudby napomohlo osloviť
domáce publikum (a nie len domáce), ale hlavne mladšiu generáciu.
Koncerty Tvrdošanky sa tak stali, vzhľadom na pozíciu dychovej hudby na
Slovensku, veľmi populárne.
Minulý rok v lete sme stihli našu produkciu nahrať na CD nosič pod
názvom Zázračným kľúčom ... . Titulnú pieseň Lúčna krajina sme ponúkli
do hitparády rádia Regina, kde hneď po uvedení obsadila bronzovú priečku
a v ďalšom kole sa prepracovala na zlatú pozíciu.
So zámerom ďalej propagovať slovenskú tvorbu a prezentovať
oravskú dychovú hudbu doma i v zahraničí naša kapela intenzívne pracuje
pod vedením umeleckého vedúceho a kapelníka Ing. Daniela Kolejáka.
Má 15 členov, spievajú Zuzka Kolejáková a Jozef Kubala. Sólo na
klarinety: Anna Brezániová a Juraj Kalma.

Súťažný program:
1.
2.
3.
4.
5.

Ikov Kopáčik
Pavel Šiansky, František Lališ
Marián Trautenberger, Pavel Pavlech
Pavel Šianský
Martin Kavulič, Kamil Peteraj
arr.: Pavel Šiansky
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S tebou
Mamičenko mamko
Každému
Klarinetový galop
Horehronie

Dychová hudba SEĽANKA, Helcmanovce
Dychovú hudbu Seľanka založili v roku 1920 baníci a už v roku 1928
reprezentovala Košickú župu na Poľnohospodárskej výstave v Prahe.
Pôsobenie dychovky bolo a je úzko spojené so životom ľudí. Hrala a hrá na
rôznych majálesoch, oslavách, plesoch, svadbách, pohreboch, pri rôznych
cirkevných

príležitostiach

a športových

podujatiach.

Pravidelne

sa

zúčastňovala a zúčastňuje rôznych festivalov a súťaží, doma i v zahraničí.
Od

roku

1970

sa

podieľa

na

organizovaní

festivalov

i súťaží

v Helcmanovciach. Aj v tomto roku sa bude podieľať ako spoluorganizátor
DYCHFESTU, ktorý sa uskutoční v Helcmanovciach v dňoch 27. a 28.
augusta.
Repertoár DH je široký, sú v ňom koncertné skladby, pochody, ľudové
piesne i moderné skladby podľa toho, pri akej príležitosti DH účinkuje.
V súčasnosti má DH 30 členov, podľa potreby vystupuje i ako malý
orchester.
Od roku 1986 je dirigentom a umeleckým vedúcim Tibor Theis, ktorý je
zároveň i starostom obce Helcmanovce. Spieva Dominika Kleinová.
Sólo na soprán saxofóne – Jozef Tekač, sólo na xylofóne - Jozef Grančaj,
sólo na trúbkach - Tibor Theis a Miloš Tomko.

Súťažný program:
1. Jozef Baláž
2. arr. Ľudo Beleš
3. Adam Hudec
4. P.M. Cartney, arr. Anton Petrík
5. G. Peter
6. Joe Grain

Malá fantázia
Ach mamičko moja
Trúbkové mambo
Yesterday
Cirkus Renz
Ostinato in Jazz
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Dychová hudba SITŇANKA, Banská Štiavnica
Spolok dychovej hudby Sitňanka má predchodcov v dychovej hudbe
Rudných baní, Banská Štiavnica. Je to druhá najstaršia dychová hudba na
Slovensku. Muzikanti nadviazali na slávne tradície banskoštiavnických
trubačov, tzv. turnerov, ktorí tu hrali už v roku 1365. O vzniku a pôsobení
baníckej dychovky vo Vindšachte existuje veľa písomných dokladov
z rokov 1841 – 1850. Pohľad na repertoár a umeleckú úroveň dychovej
hudby poskytujú 2 inventáre notového archívu Matice slovenskej. Kapela
hrávala na baníckych sviatkoch, ľudových veseliciach, na koncertoch
v okolí Banskej Štiavnice. Hrávala pochody a polky, ale aj rôzne romance,
kuplety, árie, duetá a zbory zo známych opier, operné predohry majstrov
ako Rossinni, Verdi, Domizzetti, Gunod a i. Samozrejme, hrala aj skladby
vtedy populárnych skladateľov: J. Straussa, číslované valčíky, pochody a
koncertné skladby K. Konzáka a i. Dnes sa Sitňanka zaraďuje medzi malé
dychové hudby. Má 13 hudobníkov a 4 spevákov. Svoj región reprezentuje
na mnohých podujatiach doma i v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňuje na
krajskom festivale J. L. Bellu v Kremnici, kde sa umiestňuje v zlatom
pásme. V rokoch 2005 a 2007 sa zúčastnila na celoštátnej súťažnej
prehliadke v Lednických Rovniach, kde speváci Miroslav Matušov a Ján
Vician získali ocenenie za najlepší mužský spevácky výkon. V máji 2008
nahrala v réžii A. Hudeca svoje prvé CD. Počas leta koncertuje
v kúpeľných mestách Dudince, Sliač a Sklené Teplice. Účinkovala na
prehliadke DH vo Svitavách, v Moravskej Třebovej, na dožinkových
slávnostiach v Doxoch a na stretnutí banských miest v Jihlave (ČR).
V Maďarsku pravidelne účinkuje na festivale dychoviek v Šoproni. V roku
2010 sa zúčastnila na európskom stretnutí banských miest v Péči.
V rakúskom Hagenbrunne pravidelne koncertuje tretí rok. Kapelníkom
Sitňanky je Aleš Turčan, manažérom Ján Petrík. V roku 2006 dostala
Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za dlhodobé
udržiavanie a úspešné rozvíjanie tradície dychových orchestrov na
Slovensku, výchovu mladej generácie, umeleckú a spoločensky prospešnú
prácu. Túto poctu dostali zároveň Pavol Macák a Oto Doletina.
Spievajú Miroslav Matušov a Ján Vician.
Súťažný program:
1. Vladimír Pfeffer
2. Jiří.Zmožek, úpr. Jiří Tesařík
3. Ikov Kopáčik
4. Anonym - úpr. Aleš Turčan
5. Jozef Baláž
6. úpr. Bohumil Kameník

Chodníček
Lásko moje lásko
S tebou
Franzl-Polka
Kolom našej borinky
Kedz sem byu v Šarišu
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Dychová hudba MYSLAVČANKA, Myslava

Myslavčanka vznikla v r. 2007 na podnet miestneho p. farára. Naše prvé
vystúpenie bolo v kostole na Vianoce r. 2007, kde účinkovali traja naši
zakladajúci členovia. Postupne sa kapela rozširovala o ďalších členov.
Bohužiaľ medzičasom nás už dvaja členovia navždy opustili. Boli to p. Tomko a
p. Šolc. Česť ich pamiatke. Účinkujeme na rôznych podujatiach v rámci obce,
ale aj mesta. Zúčastnili sme sa niekoľkých festivalov dychovej hudby, ako
napr. Prakofest, prehliadka DH v Helcmanovciach. V našom repertoári máme
skladby

ľudové, v úpravách rôznych skladateľov, ale aj skladby písané

výlučne pre dychovku. Sú to väčšinou staršie české skladby, ktoré boli
predtým dostupnejšie. V poslednom čase sme sa dostali k notovým
materiálom od slovenských autorov ako sú Ján Jamriška, Jozef Dedík, Jozef
Baláž, Peter Burica a ďalší. Niekoľko skladieb pre nás upravil náš klarinetista
p. Neuwirt z repertoáru orchestra K. Vlacha, v ktorom niekoľko rokov sám
účinkoval.
Spievajú: Mária Mašátová Ľudmila Benková ,
sólo na tube : Juraj Bombala.

Súťažný program:

1.

Jozef Baláž

Malá fantázia

2.

arr. R. Neuwirt

Zmes - slow- rock

3.

Leonard Cohen

Hallelujah

4. Ján Jamriška

Ondrej polka

5.

Dojdi šohajek

P. Svoboda
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Dychová hudba NADLIČANKA, Nadlice
Dychová hudba Nadličanka

oslávi tento rok 131. výročie svojho

založenia. Niekoľko generácií muzikantov zažilo striedavo obdobia slávy na
výslní, ale aj obdobia útlmu a stagnácie. Dnešnú kapelu tvorí 13
muzikantov

a

spevácka

štvorica

dve

speváčky

a dvaja

speváci.

Každoročne vystupujú na festivaloch, samostatných koncertoch, tanečných
zábavách či plesoch v rôznych kútoch Slovenska, ale aj v zahraničí.
Precestovali už takmer celú Európu. Nadličanke nadšene tlieskali diváci
v Maďarsku, v Rakúsku, v Česku, vo Francúzsku, v Nemecku, v Poľsku
a aj v Rusku.
Trochu svojský prístup k prezentácii ľudovej hudby, žánrovo netradičný,
či vlastný repertoár vždy zaujme a pobaví divákov a poslucháčov. Bohatá
vlastná tvorba a úpravy ľudových piesní Ing. Ivana Šmatláka boli už
mnohokrát ocenené. Skladby a úpravy piesní ďalších členov kapely Jozefa
Mičku a Ivana Poštrka či skladby Adama Hudeca, Jána Jamrišku a Eda
Čuháka boli podnetom k vydaniu už šiestich CD nosičov Nadličanky.
Vystúpenia kapely sú živé, bezprostredné a akási veselá rodinná
atmosféra a zdravá energia sa prenáša z pódia aj na obecenstvo. Potlesk
a slová uznania po vystúpeniach sú potom najväčšou odmenou za prácu,
ktorú členovia Nadličanky robia z lásky k ľudovej a dychovej hudbe.
Spievajú: Vierka Pauličková, Vierka Bakytová, Jozef Mičko a Július
Paulička.
Súťažný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ivan Šmatlák
úpr.: Ivan Šmatlák
Ikov Kopáčik
Ivan Šmatlák, Jozef Květenský
Ľudovít Godiška, spr: Ján Jamriška
úpr. Ivan Šmatlák
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Čo si počnem
V tom Pukanci
S tebou
Nechodievaj často
Dievčatko z cukrárne
Okolo Slovenska

Hosť festivalu
Dychová hudba TRNKOVIANKA, Kašava
Česká republika

Dychová hudba Trnkovjanka bola založená v roku 2002 Tomášom
Černochom, ktorý mal v tej dobe 14 rokov. Vtedy sa zišli predovšetkým
bývalí žiaci ZUŠ z pobočky v Kašave s cieľom založiť kapelu. 25. júna 2002
Obecné zastupiteľstvo obce Kašava schválilo zaregistrovanie dychovej
hudby Trnkovjanka. V kapele pôsobia amatéri i hráči z konzervatórií

a

akadémií. Trnkovianka začala vystupovať na festivaloch, folklórnych
stretnutiach, plesoch a iných spoločenských udalostiach v Zlínskom kraji.
Trnkovjanka interpretuje veľmi pestrý repertoár, ktorý sa skladá z ľudových
piesní, orchestrálnych, džezových a swingových skladieb, až po súčasnú
populárnu hudbu. Aj napriek tomu, že sa jedná o kapelu mladú,
neodmysliteľne už teraz patrí do kultúrneho života v Zlínskom kraji i na
celej Morave.
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Víťazné kolektívy v rokoch 1999 až 2009
1999: 1. Bystrická kapela, Banská Bystrica
2. Trenčianska 12, Trenčianske Stankovce
3. Nováčanka, Košice
2001: Vyššia kategória:
1. Hradištská kapela, Hradište
2. ZUŠ Považská Bystrica
3. Bučkovanka, Nové Mesto nad Váhom
Nižšia kategória:
1. Lapášanka, Veľký Lapáš
2. Ex aequo:Minciar, Kremnica
Medňanka, Lednické Rovne
3. Cajlané, Pezinok
2003: 1. Križovianka, Križovany nad Dudváhom - zlaté pásmo cum laude
2. Nováčanka, Košice
- zlaté pásmo cum laude
3. Maguranka – junior, Kanianka
- zlaté pásmo
4. Vištučanka, Vištuk
- zlaté pásmo
5. Bučkovanka, Nové mesto nad Váhom - zlaté pásmo
6. Minciar, Kremnica
- zlaté pásmo
2005: 1. Maguranka, Kanianka
2. Vištučanka, Vištuk
3. Kodurka, Košice
4. Minciar, Kremnica
5. Lapášanka, Veľký Lapáš

- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo

2007: 1. Vištučanka, Vištuk
2. Skalanka, Skalka nad Váhom
3. Nedanovčianka, Nedanovce
4. Hodrušanka, Banská Hodruša
5. Sitňanka, Banská Štiavnica
6. Drotári, Dolná Súča

- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo

2009: 1. Hodrušanka, Žarnovica
2. Senčanka,Senec
3. Minciar, Kremnica
4. Drotári, Dolná Súča
5. Tvrdošanka, Tvrdošín
6. Lieskovanka, Horný Lieskov

- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo cum laude
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo
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Informácie
Národné osvetové centrum , Bratislava
℡ 0903 460 486 – Jozef Burič
e-mail: buric@nocka.sk
Združenie dychových hudieb Slovenska, Bratislava
℡ 0905 225 907 – Ján Jamriška
e-mail: predseda@zdhs.sk
Obecný úrad, Lednické Rovne
℡ 0903 218 727 – Ľuboš Savara
e-mail: starosta@lednickerovne.sk
Kultúrne zariadenie RONA, a.s., Lednické Rovne
℡ 042 4693570 – Anna Zbínová
e-mail: kulturak@rona.sk
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