INFO 2011
6) Základný členský vklad a podiel z členských príspevkov sa odvádza na:
Združenie dychových hudieb Slovenska, Mudrochova 13, 831 06 Bratislava
Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Bratislava – Poštová ul. číslo účtu: 69432012/0200
VS - variabilný symbol: registračné číslo spolku
KS - konštantný symbol: 0558
ŠS – počet členov podľa vzoru príkazu na úhradu a rok platby v tvare 09,10 a p.
(Príklad: 0205011012 (t.zn. 02 € - 05 čl., 01€ - 10 čl.,12 - za rok 2012) = spolu by bol poplatok 20€
7) Platbu možno realizovať aj:
a) poštovou poukážkou na účet ZDHS s povinným udaním VS /reg.č.sp. a ŠS
b) priamym vkladom na účet vo VUB /povinné údaje/ s príplatkom 2 Euro k celkovej platbe ako úhradu
poplatku za vklad v hotovosti, ktorý si banka uplatní z účtu ZDHS.
Smernica je aj s vysvetlivkami a vzorom príkazu na úhradu v peňažných ústavoch neustále zverejnená s
možnosťou uloženia do PC na stránke, ZDHS. www.zdhs.sk v časti ZDHS a dokumenty na stiahnutie.
CAPELLA ARCHIV - NOVÉ NOTOVÉ MATERIÁLY PRE SPOLKY DH
V oddelení ARCHÍV na www.zdhs.sk dokončujeme zverejnenie ponuky skladieb spracovaných v programe Capella
2002, ktorý je dostupnou oficiálnou multilicenciou pre ZDHS a väčšina spolkov, ktoré prejavili záujem ju má. Uverejnené skladby zoznamu si bude možné objednať elektronicky pre spolok DH. Zatiaľ je takto pripravených cca 50 skladieb
a ďalšie sa budú postupne v krátkom čase doplňovať. Podmienky a finančné krytie nákladov bude zverejnené spolu s
ponukou. Správcom archívu ZDHS je kapelník MDH Kesanka pán Jozef Kozár oprávnený aj výberom poplatku za
krytie nákladov. Predpokladaná cena jednej skladby zaslanej pre DH emailom podľa výberu bude zatiaľ 2 €. Skladby z
pevného archívu ZDHS (zoznam na našej stránke v Exceli), bude možno objednávať podľa informácie na tejto stránke
a elektronického formulára, za súčasných zverejnených podmienok. Skladby z pevného archívu nebude možné zasielať na zapožičanie, ako v minulosti vzhľadom k „stratám“ takto zapožičaných skladieb.
(JJ)
Zverejnenie očakávajte v mesiaci apríli 2012 a zoznam zverejníme aj v INFO 2012/1.
MATERIÁLY NA STIAHNUTIE NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKE
Opäť chceme upozorniť na možnosť stiahnutia pripravených tlačív v oddiely čo je ZDHS v rubrike materiály na stiahnutie, potrebných pri
bežnom živote spolkov. Sú tam k dispozícii vzory:
1) Zmluva o účinkovaní, 2) Dohoda o spolupráci v miestnej kultúre, 3) Hromadná licenčná zmluva SOZA,
4) Playlist skladieb pre SOZA aj s vyplneným vzorom, s upozornením na ich odovzdávanie usporiadateľovi pri každom podujatí, lebo je to
povinnosťou každého umelca, či telesa podľa platného autorského zákona. Poplatky SOZA platí usporiadateľ.
5) Platobný príkaz z poučením, pre platenie členských príspevkov a iný bezhotovostný styk so ZDHS.
6) Ďalej pre potreby spolkov na použitie, kópia platných stanov ZDHS, Smernice o základných členských vkladoch a príspevkoch.
(JJ)
ZRÝCHLENIE KOMUNIKÁCIE A TOKU INFORMÁCIÍ PRE SPOLKY ZDHS
Súčasná doba v záujme zrýchlenia a zlacnenie komunikačných tokov z jednotlivými spolkami ZDHS vyžaduje, aby
každý spolok DH mal vo vlastnom záujme zriadenú funkčnú emailovú adresu na ktorú by sa dali posielať informácie,
ponuky a návrhy a tiež viesť korešpondencia, bez nutnosti poštových poplatkov a podobne. V každom spolku sa
nájde určite člen, alebo jeho mladšie vydanie (syn, dcéra, vnuk, vnučka) ktorý má možnosť a vie internetom komunikovať. Zriadenie emailovej schránky s adresou je dnes zadarmo. Žiadame Vás preto o nahlásenie takto zriadených
emailových schránok čo najskôr na zdhs@zdhs.sk . Tiež Vás žiadame o nahlásenie novovzniknutých internetových stránok spolkov, kde sa môžeme dopátrať pre prácu ZDHS potrebných údajov.
(Jaja)

Vydalo združenie Dychových hudieb Slovenska, ako spravodajský a informačný bulletin pre
svoje spolky dychových hudieb a mažoretiek za rok 2011 v marci 2012.
Bulletin je dostupný aj na www.zdhs.sk - rubrika informátor ZDHS.
Zodpovedný redaktori: Ing. Mária Michálková a Ján Jamriška
Združenie dychových hudieb Slovenska
Mudrochova
13, 831
06 Bratislava - info@zdhs.sk
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INFO 2011
TLAČOVÉ SPRÁVY ZDHS ROKU 2011
Vážení priatelia!
Plníme sľub daný v minulom prvom obnovenom čísle INFO 2010 o pokračovaní
jeho vychádzania v roku 2011 celoročným číslom mapujúcim trochu chronologicky činnosť a dianie v ZDHS a to jak v spolkoch združenia, tak v predstavenstve vo všetkých
potrebných oblastiach dychovej hudby na Slovensku a v zahraničí, kde sa naše spolky
zúčastňovali na akciách CISM a štátov EU. Takto chceme pokračovať v sprístupnení a
archivácii zreteľa hodných udalostí v ZDHS počas celého roka 2011 pre dokumentáciu
činnosti a ako zásadné potrebné informácie o širokospektrálnej kultúrnej činnosti, nášho
združenia v prospech udržiavania a šírenia tradícií dychovej hudby. Tiež informácie o
výchove detí a mládeže, nových spolkoch združenia, ich úspechoch a účinkovaní na súťažiach a vrcholných podujatiach roka. V tomto roku aj informácie o 6. ročníku autorskej
súťaže ZDHS „NOVOMESTSKÁ NOTA 2011“ v Novom Meste nad Váhom a dôležitom zasadnutí predstavenstva ZDHS v novembri 2011 s riešením zmeny na poste predsedu a tajomníka ZDHS. Pretože nie všetky informácie boli v roku 2011 uverejňované na
internetovej stránke, podstatnú a potrebnú väčšinu nájdete po čísle INFO 2010 aj v tomto
čísle INFO 2011. ktoré vychádza síce až v marci 2012 a tak plynule naviaže na prvé číslo
už pravidelne vychádzajúceho štvormesačníka INFO 2012/1, ktoré vyjde ako sme už
anticipovali v apríli 2012. Obsahom tohto prvého čísla budú informácie, čo sa v roku
2012 pripravuje, ako hlavné úlohy, čo sa udialo do konca apríla 2012 aj s výstupmi zo
zasadnutia predstavenstva ZDHS a nasledujúcich celoročných úloh. Obsahové zamerania jednotlivých čísiel sme uviedli v úvodníku INFO 2010. V tejto náročnej úlohe bude
pokračovať spolu so mnou zatiaľ na stálo Majka MICHÁLKOVÁ Ing. , ktorá sa týmto
zaradila trvalo do tímu nových administrátorov internetovej stránky ZDHS s týmto hlavným poslaním, ako zodpovedná redaktorka obnoveného INFO ZDHS. V jej neľahkej
úlohe jej vždy budem rád oporou, radcom a pomocníkom,
Ján Jamriška

Pár slov na začiatok INFO 2011 od mimazdhs@gmail.com
Dobre si zapamätajte túto E-mailovú adresu, ktorá nás bude spájať pri príprave a
spracovávaní všetkých nasledujúcich čísiel INFO v roku 2012 a ďalších. V INFO 2010
som sa Vám bližšie predstavila presne na tomto mieste časopisu a sľúbila, že budem
toto poslanie v prospech ZDHS vykonávať zo záujmom a zodpovedne. Vyslovila som
ale aj žiadosť o spoluprácu, ktorú budem pri tvorbe a napĺňaní úrovne INFO potrebovať
priam od všetkých členov ZDHS a priaznivcov dychovej hudby pri poskytovaní čerstvých relevantných informácií vhodných pre uverejnenie jak na stránke www.zdhs.sk ,
tak najmä v tomto časopise vytvárajúcom tok informácií a uchovávajúcom dejiny činnosredaktorka Majka
ti ZDHS pre nás všetkých, za čo Vám vopred ďakujem.

Predstavenstvo ZDHS zasadá a informuje o hlavnom úsilí pre zlepšenie
práce všetkých členov pre rozvoj dychovej hudby.
V tomto roku sa nekonalo pravidelné jarné zasadnutie predstavenstva, hlavne pre nedostatok
finančných prostriedkov na jeho uskutočnenie v Omšení, kde sa zmenili podmienky a z časti pre
zhoršenie zdravotného stavu predsedu. Preto sa mimoriadne predstavenstvo uskutočnilo, pri fyzickej
prítomnosti väčšiny členov (nemohol byť prítomný ČP A. Hudec pre svoju účasť na festivale v Rybniku PL) počas Celoštátnej súťaže MDH v Lednických Rovniach v sobotu 18.6. vo večerných hodinách, kde odzneli základné informácie o stave zabezpečenia dotačného systému podujatí ZDHS,
príprava CSP VDO v P. Bystrici v spolupráci s NOC, ohrozenie konania Dychfestu v Helcmanovciach v KE kraji, členská disciplína a načrtnuté riešenie otázky pripravovanej abdikácie predsedu
vzhľadom k jeho neuspokojivom zdravotnom stave. Boli dohodnuté ciele pre zlepšenie činnosti
predstavenstva do jeho ďalšieho zasadnutia v pravidelnom novembrovom termíne aj s otázkou riešenia situácie na poste predsedu a tajomníka a otázke zabezpečenia plánovaných hlavných akcií. Tiež
otázka využívania internetovej stránky ZDHS, spolkami pri pridávaní svojich akcií a kalendára cez
pridelené vstupné údaje.
19. novembra 2011 sa v P. Bystrici konalo pravidelné zasadnutie predstavenstva, ktoré bolo
zvolané pozvánkou so stanoveným programom, ktorá je uvedená aj s celým priebehom vo vnútorných informáciách na internete ZDHS. Zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia predstavenstva okrem predsedu KE a BB kraja. Predstavenstvo bolo uznášania schopné. Predseda Ján Jamriška podal
predstavenstvu písomne odpočet svojej práce a činnosti spätne od 8. konferencie ZDHS v máji 2010
v Podbrezovej, ktorý čiastočne aj komentoval a je zverejnený na stránke vo vnútorných informáciách. Predsedovia krajov, aj keď boli pozvánkou vyzvaní takýto odpočet nepredložili a nie je preto
ani zverejnený.
Na zasadnutí bola podaná informácia o možnom riešení finančného zabezpečenia akcií ZDHS na
rok 2012, ďalej riešená otázka nového administrátora stránky www.zdhs.sk. Administrátorom sa
stala Bc. Anna Brezániová s poverením vytvorenia tímu prispievateľov. Ďalej boli riešené návrhy na
hlavné odmeny v roku 2012, cena HF, ocenenia NOC, ktoré sú uvedené v zápisnici. Ceny ZDHS pre
rok 2012 zatiaľ neboli navrhnuté a budú riešené na jarnom zasadnutí 21. apríla 2012. Ďalej podal
informáciu ČP A. Hudec o dianí v DH v EU a spolupráci, odznela informácia a boli prijaté opatrenia
k dodržiavaniu a zlepšeniu členskej disciplíny a platenia členského.
Hlavným bodom zasadnutia, bolo doriešenie otázky pripravovanej abdikácie doterajšieho predsedu a tajomníka v jednej osobe. Táto otázka bola vyriešená zvolením navrhnutého nového predsedu, ktorým sa stal s účinnosťou od 1.1.2012 Mgr. Jozef Baláž. Pre odovzdanie funkcie bolo vyčlenené obdobie do augusta 2012 so slávnostným odovzdaním na 20. ročníku Dychfestu ZDHS v Dolnej
Krupej s vyriešením všetkých otázok organizačných i ekonomických. Doterajší predseda zostal do
odovzdania funkcie a do doriešenia otázky tajomníka ZDHS na jeho poste aj ako štatutár ZDHS.
Zmena sídla ZDHS zatiaľ riešená nebola a rozhodnuté bude na jarnom zasadnutí, vrátane doby odkedy bude táto zmena platná. Zasadnutie sa skončilo prijatými uzneseniami 19.11.2011.
(Jaja)

Zameranie hlavného úsilia ZDHS pre rok 2012
Hlavné úsilie v činnosti ZDHS v roku 2012 sa sústreďuje na vykonanie zmien na postoch v
predstavenstve ZDHS hlavne na postoch predsedu a tajomníka a úspešné úplné odovzdania a
prevzatie funkcií podľa plánu. S tým aj súvisiace nové pridelenie jednotlivých priorít ZDHS
pre členov predstavenstva podľa stabilných oblastí a činností konkrétnejšie, ako v minulosti.
Splnenie všetkých dopredu naplánovaných hlavných činností najmä: CSP DDH a MLDH v D.
Súči. Seminár a Tvorivá dielňa mladých talentov v Omšení. Jubilejný 20. ročník Dychfestu
ZDHS v D. Krupej v výstavkou a medzinárodným seminárom o spolupráci v auguste 2012 (JJ)
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Ďalšie potrebné a dostupné informácie ZDHS
SMERNICA
o základných členských vkladoch a členských príspevkoch
(Novelizácia po prechode na Euromenu v SR k 2.1.2012 - po záveroch 8. konferencie ZDHS)
A - Základný členský vklad
1) Základný členský vklad (zápisné) sa stanovuje takto:
a)
pre spolky dospelých 25 € a dobrovoľne viac,
b)
pre spolky mládeže a detí 10 € a dobrovoľne viac.
2) Základný členský vklad je nenávratný a spolok ho zaplatí iba raz, a to pred prijatím spolku za člena ZDHS,
ako zápisné, ktoré je určené na krytie nákladov sekretariátov vyšších jednotiek ZDHS spojených s vedením
registrácie spolkov ZDHS.
B - Členské príspevky
1) Členské príspevky sa stanovujú takto:
a)
pre fyzické osoby
nad 18 rokov veku 4,0 € ročne a dobrovoľne viac
deti a mládež do 18 rokov veku a dôchodcov 2,0 € ročne a dobrovoľne viac
b)
pre právnické osoby - priaznivcov spolku a vyšších jednotiek ZDHS 30 € ročne.
2) Spolky môžu členské príspevky (stanovené v bode B, ods. 1, písm. a) uznesením svojej členskej schôdze zvýšiť
primerane k svojim potrebám a možnostiam svojich členov. Zo zvýšenej časti členského príspevku neodvádzajú
spolky na ústredie ZDHS nijaký podiel.
3) Členské príspevky vyberajú predstavenstvá od svojich členov každoročne vždy do 31. januára.
4) Čestní členovia členský príspevok neplatia, ak sa dobrovoľne nerozhodli inak.
C - Rozdeľovanie členských príspevkov
1) Kľúč na rozdeľovanie 100 % členských príspevkov vybraných v spolkoch ZDHS sa stanovuje takto:
50% spolky, 50 % ústredie ZDHS.
2) Z členského príspevku (stanoveného v bode B, ods. 1, písm. a) odvedie spolok ročne vždy do 15. februára na
bežný účet ústrednej jednotky podiel 50 %, t.j. 2 € za každého člena nad 18 rokov a 1,0 € za každého člena
do 18 rokov a dôchodcu, či umelecky činného alebo priaznivca. Zostatok si ponecháva spolok na činnosť pre
ktorú bol spolok zriadený.
3) Ústredie ZDHS rozdelí odvody 50 % z členských príspevkov prijatých od spolkov podľa kľúča schváleného na
8. konferencii v Podbrezovej. v pomere 70 : 30; podiel stanovený číslom 70 si ponecháva a podiel stanovený
číslom 30 poukáže ZDHS kraja podľa výšky odvodov prijatých od ich spolkov. Podiely od ústredia ZDHS, budú
poukazované ZDHS kraja vždy k 1.7 podľa skutočnosti v jednotlivých krajoch v plnej stanovenej výške 30% z
poukázanej sumy kraja a krajské jednotky tak vo svojich rozpočtoch rátajú od tohto dátumu. Pokiaľ by vznikla
súrna potreba ZDHS krajov na úhradu nutných nákladov, môžu požiadať ústredie po dohode o zálohu.
4) Spolok pri odvode 50 % podielu členských príspevkov (t.j. 2€ a 1€ podľa kategórií) zašle (poštou, E-mailom,
osobne) ústrediu ZDHS aktuálny zoznam členov v príslušnom roku (vyplynie s výročnej alebo mimoriadnej
A - Výkonní umelci

počet

B - Priaznivci

Dospelí
Dôchodcovia

Dospelí
Dôchodcovia

Mládež

Mládež

počet

C - Čestní členovia

počet

Jednotlivci
Organizácie

schôdze spolku) a vyplnenú tabuľku počtov podľa tu uvedeného vzoru.
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Významné spoločenské udalosti ZDHS v roku 2011 - INFO
Udelené významné ocenenia a jubileá dychových hudieb a členov ZDHS :
Cena Karola Pádivého 2011, udelená DO ZUŠ v Považskej Bystrici za úsilie a rozvoj VDO.
Cena ZDHS pre jednotlivca 2011, udelená Antonovi Málikovi - dirigentovi a pedagógovi
Cena ZDHS pre spolok DH 2011, udelená DH Skačianka - 160. výročie vzniku
Medaila Daniela Gabriela Licharda, ocenenie NOC, udelená Michalovi Bróskovi - riaditeľovi ZUŠ
Významné výročia spolkov a jednotlivcov :
170. rokov - DH Sitňanka z B. Štiavnice,
145. rokov - DH Drietomanka z Drietomy
140. rokov - DH Kysučanka z Kys. N. Mesta
125. rokov - Banícka DH z Prievidze
105. rokov - DH Bučkovanka z N.Mesta n/V
85. rokov - Križovianka z Križovian n/D
80. rokov - DH Slašťanka zo Slaskej
40. rokov - DH Mostárenka z Brezna
35. rokov - DH Žiaranka zo Žiaru n/H
25. rokov - DH Veselá kapela z Komárna
55. rokov - VH Banská Bystrica

160.rokov - DH Skačianka zo Skačian
145. rokov - DH Vajnorská dychovka,
135. rokov - DOMB Brezno
105. rokov - DH Predmierčanka Predmier
90. rokov - DH Grinavanka
80. rokov - DH Dubovanka z Dubovian
75. rokov - DH Lapášanka z V. Lapáša
35. rokov - DO ZUŠ P. Bystrica
30. rokov - DH Fatranka zo Žiliny
20. rokov - DH „11“ z Ivánky

Okrúhlych narodenín sa dožili:

80. rokov - Štefan Pilka - dlhoročný člen DH Lapášanka z Veľkého Lapáša
75. rokov - Eduard Čuhák - hudobný skladateľ z Topolčian
75. rokov - Milan Žákovic - pedagóg, dirigent, hudobný skladateľ z Moravského Lieskového
75. rokov - Jirko Novotný - pedagóg a dirigent z Košíc
70. rokov - František Březovják - pedagóg a dirigent z Nitry
70. rokov - Štefan Horský - dirigent DH Mostárenka Brezno
70. rokov - Stanislav Orovčík - dlhoročný člen DH Mostárenka Brezno
70. rokov - Urban Pilka - dlhoročný člen DH Lapášanka z Veľkého Lapáša
65. rokov - Mgr. Ján Marhulík - podpredseda ZDHS z Bardejova
60.rokov - Anton Málik - dirigent a pedagóg DH Spojár z Bratislavy
60.rokov - Pavol Zajáček - dirigent a pedagóg a hudobný skladateľ z Plaveckého Štvrtka
55. rokov - Ing. Ivan Šmatlák - dirigent, pedagóg, hudobný skladateľ z Nadlíc
55. rokov - Pavel Šianský - hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg z Banskej Bystrice
45. rokov - Mgr. Peter Apolen - dirigent VH ASR a pedagóg z Bratislavy
40. rokov - Roman Mikláš - hudobný skladateľ a pedagóg z Drietomy

Nedožité jubileá známych osobností dychovej hudby
Ján Seriš (1926) - Košice - 85 rokov od narodenia
Jozef Knoško (1926) - Brezno - 85 rokov od narodenia

V roku 2011 navždy opustili našu muzikantskú pospolitosť
Júl 2011
November 2011
December 2011
31.December 2011

Miroslav Mešťan - dlhoročný kapelník DH Minciar z Kremnice
Ľudovít Godiška - hudobný skladateľ zo Svitu
Ján Thur - klarinetista a dlhoročný člen DH Spojár z Bratislavy
Ing. Pavol Podoliak - zakladateľ DDH Hradišťanka z Hradišťa

ČESŤ ICH PAMIATKE
††††
Venujme im tichú spomienku
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Tradičný novoročný koncert VDO ZUŠ P. Bystrica
Kino mier v Považskej Bystrici sa opäť po roku rozozvučalo 30. januára 2011. Konal
sa tu totiž už tradičný koncert Dychového orchestra ZUŠ PB, tento rok pod záštitou primátora
mesta Považská Bystrica Karola Janasa.
Keďže bol koncert určený širokej verejnosti, prišli si na svoje priaznivci rôznych žánrov a taktiež sa predstavilo viacero sólistov, ktorí pôsobia nielen v Považskej Bystrici, ale na
celom Slovensku, či v zahraničí. Sólista Juraj Ofúkaný hral na lesnom rohu sólo v skladbe
Romanza Cubana. Ďalej sa predstavil najstarší a najmladší člen orchestra: Jaroslav Záverák a
Adam Lagín s piesňou Roky, ktoré plynú. Ó Sóle Mio zaspievali speváci Danka Štrauchová a
Lukáš Bandúr. Peter Juris sa predstavil v sólovej
skladbe Burleska. Spevák Jozef Kováč si zaspieval pieseň Mamma a I dont know why but I do a
Fero Miko predviedol Poctu Harry Jamesovi a
Cant help falling in love.
Nakoniec sa orchestru poďakoval primátor za každoročné spríjemnenie po novoročného
obdobia a Ján Jamriška zablahoželal dirigentovi
Michalovi Bróskovi k osláveným okrúhlinám a
odovzdal mu najvyššie ocenenie NOC: Medailu
Daniela Gabriela Licharda.
(MiMa)

Cezhraničný seminár súčasťou podujatia „Valašské setkání - Fryšták 2011
Už niekoľko rokov po sebe sa uskutočňujúce
podujatie „Valašské setkání - Fryšták“ začínalo v
tomto roku medzinárodným seminárom na téma:
„Historie a současnost vesnické hudby včetně
dechové“ ktorý lektorovali známe osobnosti DH z
ČR (Jan Slabák, Petr Stříška, Vladimír Studnička,
Vladimír Salčák a Antonín Pavluš) a SR (Adam
Hudec, Ján Jamriška, Jozef Baláž). Medzi ďalších
celkom 15-tich sa zaradili osobnosti Zlinskeho
kraja venujúci sa tejto problematike. Podujatie
začínajúce 7. 4. 2011 pokračovalo výchovnými
koncertmi pre mládež DH Fryštácka Javořina a
DH Maguranka z Kanianky a podvečerným koncertným maratónom aj s tancom v réžii Moravských, Českých a Slovenských hudieb aj s ocenením významných osobností DH priamo hajtmanom Zlínského kraja. Organizačnou dušou celého
podujatia je od jeho začiatku p. Libor Mikl, riaditeľ ZUŠ, kapelník, hudobný skladateľ a pedagóg z
Fryštáku, známy svojim záujmom o plodnú spoluprácu v žánri DH. Zo seminára bol vydaný úplný
metodický materiál vrátane DVD.
(Jaja)
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HLAVNÉ AKCIE ZDHS a NOC v roku 2011
V roku 2011 v oblasti DH pripravujeme celoštátne zamerané podujatia pod patronátom ZDHS v spolupráci z
inštitúciami v oblasti kultúry NOC, HF, mestami a spolkami DH a zahraničnými inštitúciami.
Hlavné podujatia celoštátne a medzinárodné:
1) Vyhlásenie Celoštátnej autorskej súťaže ZDHS „Novomestská nota 2011 - 6. ročník“, rozoslanie propozícií
súťaže s uzávierkou 24. mája 2011.
2) Zabezpečenie vypracovania a podania žiadostí v dotačnom programe MK SR a HF pre rok 2011 na hlavné
akcie konané v tomto roku a pomoc pri spracovaní podobných žiadostí pre spolky, najme pri účasti na
zahraničných festivaloch v programe PRO SLOVAKIA. Tiež príprava žiadosti do Grantového programu
Vyšehradského fondu na zabezpečenie najväčšieho podujatia v spolupráci s NOC a to Vyšehradské dni
dychovej hudby - P. Bystrica 2011.
3) 7.-8. 4.2011 – Účasť na medzinárodnom seminári vo Fryštáku a na „Valašskom setkání“ , ktoré organizuje
mesto Fryšták a p. Libor Mikl. Na seminári, ako prednášajúci spolu s A. Hudecom a J. Balážom. Na podujatí aj DH Maguranka z Kanianky, ktorá pripraví výchovné koncerty okrem svojho koncertného vystúpenia.
Nadviazanie nových kontaktov a ich využitie na akciách ZDHS v roku 2011.
4) Zabezpečenie porôt a účasť na krajských postupových súťažiach MDH, najmä Prešovský kraj v Studenci a
Bellov festival v Kremnici. Metodická pomoc vybraným dychovým hudbám v Prešovskom a Košickom Kraji
pri príprave na CSP MDH V Lednických Rovniach.
5) Celoštátna súťaž a prehliadka MDH - 18. - 19. jún 2012 - Lednické Rovne s účasťou 8. vybraných MDH z
jednotlivých krajov SR. Mimoriadne zasadnutie predstavenstva ZDHS.
6) Podpora účasti DH Bučkovanky z N. Mesta n/V na zahraničnom podujatí v Haugenau vo Francúzsku a DO
ZUS v Považskej Bystrici na zahraničnom podujatí v Békešskej Čabe v Maďarsku.
7) „Slovenské tango a pieseň v tanečnom rytme“ - Bardejov 2011 25.-26.6.2011. zabezpečenie účasti DH,
tentoraz zo Žilinského a Banskobystrického kraja. a účasti zahraničných orchestrov.
8) Organizácia a zabezpečenie 12. ročníka - Seminára a tvorivej dielne mladých talentov inštrumentalistov a
spevákov DH - Bellov dom - Omšenie - 16. - 27. augusta 2011, s cieľom rozvíjať záujem mládeže o DH na
Slovensku. Účasť z 6 krajov SR. Koncerty v Omšení, Trenčíne a P. Bystrici.
9) Celoštátna súťaž a prehliadka VDO a SDO s medzinárodnou účasťou krajín V4 a 19. ročník celoštátneho
podujatia ZDHS „Dychfest 2011“ pod názvom „Vyšehradské dni dychovej hudby Považská Bystrica 2011“
Prehliadka úspechov DH a práce našich spolkov na Slovensku. Udelenie výročných cien ZDHS. Hosť DH
Trnkovjanka z CZ.
10) Celoštátna autorská súťaž ZDHS „Novomestská nota 2011“ - 6. ročník 17.9. 2011 v Novom Meste nad
Váhom - prvé verejné predvedenie finálových súťažných prác v troch kategóriách DH Maguranka, ako
festivalovým orchestrom a vyhlásením výsledkov a vydaní notových materiálov zo súťaže.

11) Zasadnutie celoslovenského predstavenstva ZDHS s hodnotením súčasného stavu činnosti združenia, uskutočnenie plánovaných zmien a opatrení, dopracovanie Zámerov činnosti ZDHS do roku
2015 a vytýčenie nových úloh pre zlepšenie súčasného stavu a rok 2012.
(Jaja)

Ďalšie podujatia organizované na odporúčanie NOC a Poradného zboru 2011
1. V priebehu roka 2011 pokračovať v pomoci pri organizácii krajských súťaží MDH s postupom na CSP
MDH 2011 v Lednických Rovniach. Poskytnúť odbornú pomoc pri príprave MDH na súťaž.
2. Podporiť účasťou podujatia konané za organizácie spolkov DH a to najmä: Stretnutie priateľov DH v
Trenčíne, festivaly ForDych Tvrdošín, Hradištský festival, festival Valaská, festival v Modrom Kameni,
festival „Dychovky v Preši“, Drietomský festival, festival v Bánovciach n/B medzinárodný festival vo Vištuku, Hečkova Dolná Súča, Zoborské slávnosti DH, festival Kukuričňák v Bánove a vianočné koncerty DH.
3. Podporiť internetové rádio-dychovka a usilovať sa o plodnejšiu konkrétnu spoluprácu.
(Jaja)
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Festival DH v Predmieri
V obci Predmier sa 4. septembra 2011 uskutočnil druhý ročník prehliadky Dychových
hudieb venovaný kapelníkovi Jozefovi Bajzovi. Prehliadky sa zúčastnili prevažne DH z
blízkeho okolia. Napriek pokročilému času prialo organizátorom aj počasie a akcia mala veľký úspech nielen medzi ľuďmi z tejto dediny.
Akciu otvorila samozrejme domáca DH Predmierčanka. Pokračovala DH Hoľazňanka
z Plevníka. Ďakej ju vystriedala DH Lieskovanka z Horného Lieskova. Ako predposledná
divákov pobavila DH Považanka z Považskej Bystrice a napokon jubilant DH Fatranka zo
Žiliny. Po skončení vystúpení
jednotlivých kapiel sa konal
spoločný monster koncert a
záver festivalu tvoril pozvaný
hosť - folklórny súbor zo
Štiavnika. Dobrá zábava v
podaní organizátora celého
podujatia DH Predmierčanky
však veselo pokračovala až do
neskorého večera.
(MiMa)

KUKURIČŇÁK - skvelé podujatie v rukách MRCHANÍ
KUKURIČŇÁK 2011
na stránke
www.slovenskerekordy.sk

Viac informácií o tomto skvelom
podujatí nájdete v časopise
„Kocúrkovo po kesky - 2011“
(Mira)
http://www.zdhs.sk/spravodajstvo_casopisy

24. septembra 2011 sa konal
v dedine Bánov 5. Ročník
oslavy Zeme s názvom
Kukuričňák na podnet
Mrcháň z MO MS Bánov.
Hostia pozvaní na toto
Podujatie prichádzali
do dediny ležiacej pár
kilometrov od Šurian
z rôznych kútov Slovenska,
lebo podujatie
spropagovali rôzne média,
ktoré pozvali do relácií
humorno-spevácku skupinu
žien s veľavravným názvom
MRCHANE

Zaumienili si,
že prostredníctvom
ich koncertov sa budú
snažiť o dobro ako také.
Spojili príjemné
s užitočným a vytvorili
v dedine Bánov
Najrušeň zo šúpolia,
ktorého konštrukciu
zostrojil bývalý železničiar
p. Mrkvica a deti
z bánovskej školy vypletali
rušeň šúpolím z kukurice
Vznikol nový
slovenský rekord
dĺžka 477 cm, šírka 147 cm
a výška 277cm.
Vďaka Igorovi Svitekovi
a Jozefovi Nemcovi vedia
o Bánove, Mrchaniach a
našich rekordoch po celom
SLOVENSKU.
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Autorská súťaž ZDHS
„Novomestská nota 2011“ - 6. ročník
Vážené dámy a páni, milí hostia Nového Mesta nad Váhom a priatelia dychovej hudby,
dovoľte mi, aby som Vás opäť privítal v Novom Meste nad Váhom, pri príležitosti konania
XIV. Festivalu dychových hudieb, ktorého najvýznamnejšou súčasťou sa už po šiestykrát
v jeho krátkej histórii stáva autorská súťaž vyhlasovaná Združením dychových hudieb Slovenska od predminulého ročníka inovovaná vo svojom obsahu a pod novým, stálym názvom „NOVOMESTSKÁ NOTA“.
S radosťou som opäť prijal ponuku usporiadateľov takejto významnej celonárodnej udalosti a pokračovať v tradícii predchádzajúcich autorských súťaží, vyhlasovanú do roku 1994
slovenským rozhlasom v Bratislave. Aj táto skutočnosť je dôkazom toho, že i napriek štrnásťročnej existencii novodobých festivalov dychových hudieb v našom meste, je rešpektovaná dlhoročná tradícia a kvalita „dychoviek“ v našom regióne, na ktorú sme aj týmto spôsobom pred rokmi nadviazali a v dnešných dňoch opäť pokračujeme.
Želám veľa úspechov autorom i interpretom v ich snahe obohatiť slovenskú hudobnú
tvorbu o nové skladby a hlavne želám spoluobčanom, aby si vybrali už po šiesty krát priamo v našom meste, pre svoje potešenie nové melódie, ktoré v budúcnosti budú môcť opäť
nazývať „našimi“.
Som rád, že práve „Novomestská nota“ a festivaly dychových hudieb s ňou nerozlučne
späté, získavajú pre naše mesto i v budúcnosti neoddeliteľný prívlastok „mesto piesní“.
Ing. Jozef Trstenský primátor mesta
SOBOTA 17.9.2011 - pódium na jarmoku
KATEGÓRIA: Skladby pre DH bez spevu
Babie leto – H: Ľubomír Krátký - beguine
Pre Martu – H: Jozef Šulec – polka
Večerná nálada – H: Jozef Baláž – beat
Galop pre MDH – H: Anton Petrík - kvapík
Deja vu – H: Peter Burica – valse
Hornonitrianska polka – Jozef Hepner - polka
KATEGÓRIA: Skladby pre DH so spevom
Láska bože láska – H+T: Jozef Šulec - valčík
Pod Inovcom – H+T: Emil Cingálek, spr. P. Burica - polka
Ach mamička – H+T: Miroslav Čapák - valčík
Dúha – H: Pavel Šianský, T: František Láliš - moderato
Holubienka – H: P.Burica, T: Magda Apolenová - valčík
Pri Nallickom mlyne – H+T: Ivan Šmatlák - ťahavá
Bošácka polka – H+T: Aťa Klimová , Spr. J. Jamriška
KATEGÓRIA: Spracovanie a aranžmán ľud. piesne
V tom pukanci – Sprac.: Ivan Šmatlák - pomalá
Keď som ja húsky pásala – Sprac.: Jozef Hepner - valčík
Slniečko horúce – Sprac.: Ctirad Kristin - pomalá
Tie Sučanské staré zvony – Sprac.: Peter Burica - vrtená
Daj Boh šťastia – Spracoval: Jozef Baláž - pomalá
SÚŤAŽNÁ POROTA:
Adam HUDEC - hudobný skladateľ - predseda
Jozef BURIČ - riaditeľ KSF NOC - člen
Ján JAMRIŠKA - hudobný skladateľ – člen
Ján Paulina - tajomník poroty
Festivalový orchester : DH Maguranku vedie J. Baláž
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„NOVOMESTSKÁ NOTA 2011“ - VÝSLEDKY
Umiestnenie

Názov skladby

Autor - Textár

1. miesto

Holubienka

2. miesto

Bošácka polka

3. miesto

Dúha

Umiestnenie

Názov skladby

Autor - Aranžér

1. miesto

Hornonitrianska

Jozef Hepner

2. miesto

Deja vu

Peter Burica

3. miesto

Večerná nálada

Jozef Baláž

Umiestnenie

Názov skladby

Autor - Textár

1. miesto

V tom Pukanci...

Ivan Šmatlák

Peter Burica
M. Apolenová:
Aťa Klimová
spr.J. Jamriška
Pavel Šianský
Frant. Láliš

Tvorivé dielne a seminár DOMT v Omšení
Ako každý rok, ani tento nemohlo chýbať stretnutie vybraných mladých sólistov inštrumentalistov, ktorí sa zúčastnili Seminára mladých talentov. Tento rok spojeného aj s tvorivými dielňami pod záštitou NOC v Omšení.
12. ročník semináru začal v utorok 16. 8. 2011 v Bellovom dome v Omšení. Tento rok
sa ho zúčastnilo 9 chlapcov a 9 dievčat. Vyvrcholením boli veľké koncerty, ktoré sa konali v
Trenčíne a v Považskej Bystrici. Stretnutie mladých ľudí z celého Slovenska zorganizoval a
viedol predseda ZDHS Ján Jamriška. Vypomáhali mu vybraní inštrumentalisti a pedagógovia. Učiteľkou spevu tento rok sa stala Karolína Vytykačová, ktorá zároveň tomuto krásnemu
umeniu zaúčala aj svoju malú dcérku Karolínku. Karolínka robila radosť nielen svojim rodičom, ale aj zúčastneným mladým hudobníkom.
Okrem drobných nehôd, medzi ktoré patrilo predovšetkým zlyhanie nevyhnutného
pomocníka predsedu, akým bol jeho počítač, seminár prebiehal pokojne. Všetci poctivo nacvičovali svoje sóla aj spoločné veci.
Keďže tento rok boli Seminár a Tvorivé dielne spojené, nekonala sa jedna ale hneď
dve grilovačky, pri ktorých zúčastnení besedovali (nie)len o hudbe.
Aby si mladí hudobníci a speváci nacvičili svoje sobotné vystúpenie aj naživo, zorganizoval predseda za pomoci miestneho starostu malý koncertík aj pred miestnym pohostinstvom.
Tu si starosta Jozef Marček s predsedom ZDHS Jánom Jamriškom navzájom symbolicky vymenili a obliekli tričká. Ján Jamriška dostal tričko s logom obce Omšenie a starosta Omšenia
zas tričko Dychového orchestra mladých talentov. Na koncerte si zaspievali dve tohtoročné
speváčky Gabika a Dominika. A tento rok mal DOMT ešte jednu zvláštnosť. Mladú nádejnú
bubeníčku Martinku, ktorej pomáhal zlepšovať sa na bicích náš starý známy priateľ, bicista
mnohých mien Matúš Kohút z Omšenia.
Poslednú sobotu sa sólisti zúčastnili už spomínaných koncertov. Najskôr sa konal ten
trenčiansky za výdatnej pomoci ôs, ktoré hráčom znepríjemňovali hranie, ale zato za hlasnej
podpory okoloidúceho a pristavujúceho sa publika. Z Trenčína sa mladí ľudia presunuli priamo
na kúpalisko do Považskej Bystrice, kde sa konala rozlúčka s letom. Tu sa rozlúčili nielen s
letom ale aj so svojimi novými kamarátmi a po koncerte sa pobrali do svojich domovov. Nikomu sa ľahko nelúčilo a niektoré priateľstvá, ktoré tu vznikli neboli dvojtýždňová záležitosť, ale
pretrvávajú doteraz.
(MiMa)

Kategória 2. - Skladba pre MDH so spevom
Umiestnenie

Názov skladby

Autor - Textár

Laureát

Daj Boh šťastia

Sprac. J. Baláž
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Celoštátna súťaž a prehliadka MDH - Lednické Rovne 2011
V Lednických Rovniach cez víkend opäť znela dychová hudba. XXI ročník Celoštátnej súťažnej
prehliadky malých dychových hudieb sa konal v príjemnej atmosfére. V sobotu sa v dvoch súťažných
blokoch predstavilo 8 kapiel, uskutočnil sa hodnotiaci seminár a vystúpenia kapiel v okolitých obciach.
Večer sa kapely zase postavili na pódium, aby spríjemnili toto podujatie peknými skladbami na počúvanie aj do tanca. Určite netreba hovoriť, že zábava pred polnocou neskončila. V nedeľu sa tradične
uskutočnil koncert zúčastnených hudieb pred kostolom, odkiaľ sa hudby v pochodovom rytme v sprievode cez obec presunuli ku kultúrnemu domu. Popoludní program vyvrcholil záverečným galakoncertom, ktorý bol naozaj slávnostný a divákom v zaplnenej sále sa páčil. Všetkých určite zaujímajú výsledky. NADLIČANKA – prišla, videla zvíťazila (zlaté pásmo cum laude - na poslednú chvíľu zaskakovala za kapelu, ktorá nemohla prísť), MOČENSKÁ KAPELA – zlaté pásmo cum laude. V zlatom
pásme sa umiestnili kapely SITŇANKA, TVRDOŠANKA, VINOSADKA, SENČANKA, v striebornom pásme SEĽANKA a MYSLAVČANKA. Pred dvoma rokmi som sa na tomto mieste pýtal, akou
čerešničkou na torte ozdobia ďalší ročník organizátori. Verím, že každý divák alebo účastník tú svoju
čerešničku našiel. Mohla to byť jedna zo súťažiacich kapiel alebo hosť prehliadky TRNKOVJANKA veľmi talentovaná, mladá kapela z Moravy. Pre niektorých to mohol byť Cudzinec na pobreží v podaní
klarinetistky Sitňanky (Moniku diváci odmenili potleskom už počas skladby, nečakali až skladba doznie), mnohým sa páčilo spoločné vystúpenie kapiel v úvode galakoncertu (zazneli skladby Pri Trenčianskej bráne a Slovenské mamičky), mnohým sa páčila moderátorka Andrea Šprochová. Mojou
čerešničkou ale bola pieseň o láske - V tom Pukanci. Nadličanka, pani speváčka Vierka, pán skladateľ
Šmatlák.
ĎAKUJEM. Peter Belavý, tajomník poroty

Výsledková listina súťaže a osobitné ocenenia poroty
P
č

Názov dychového
orchestra

Porotca (meno, udelené body)
Apolen

Jamriška

Baláž

Skaličan

Šianský

Výsledný
priemer
bodov

„Vyšehradské dni dychovej hudby P. Bystrica 2011“
Po súťaži sa konali promenádne koncerty na pódiu pred Mestským úradom v Považskej. Koncerty
začal VDO ZUŠ PB, pokračoval VDO Hornonitrie a potom dostali šancu aj dve DH z blízkeho okolia a
to DH Považanka a nový člen ZDHS DH Považská Veselka. Tieto DH koncertovali v sobotu až do
večerných hodín. V neďalekom Púchove na námestí koncertoval VDO Železiarne Podbrezová.
V sobotu večer mal ešte DO ZUŠ PB plné ruky práce. Keďže spolupracuje s chorvátskym orchestrom, musel mu pripraviť program. A tento bol naozaj pestrý. Chorváti si okrem celodenného muzicírovania užili aj kopec zábavy vo forme tanca a rôznych hier. Či už biliardu, bowlingu alebo iných.
V nedeľu 11. septembra pokračovala táto vydarená akcia už od samotného rána. O 10:30 sa konal
pred MsÚ v Považskej Bystrici monster koncert všetkých orchestrov. Spolu si zahralo viac ako 150
muzikantov. Na programe boli tri známe skladby od nestora dychovej hudby na Slovensku Karola Pádivého - Pre moju najmilšiu, Júlia a Defilé. Po monster koncerte nasledoval maratón dychovej hudby v
podobe podujatia Vyšehradských dní spojených s Dychfestom ZDHS. Tu sa predstavili v Galaprograme
renomované VDO, ale tiež po vyhlásení výsledkov súťaže hlavne popredné malé dychové hudby.
Nad celým podujatím prevzala záštitu naša mladá europoslankyňa Katarína Neveďalová, ktorá celé
podujatie spolu s primátorom mesta Karolom Janasom otvorila a nielen sledovala, ale si na ňom aj sama
zaspievala s čerstvým laureátom z Lednických Rovní a to DH Nadličankou z Nadlíc. Po tejto vystúpil
ďalší laureát DH Maguranka z Kanianky, MDH zo Žiliny - Fatranka a nakoniec zlatý klinec programu,
hosť zo susednej Českej republiky mladá špičková DH Trnkovjanka. Program divákom spestrili domáce
Mažoretky Marija. a dobrú náladu priniesli vždy usmiate speváčky a humoristky z hudobnej skupiny
Mrchane z Bánova.
Na záver možno len dodať, že celé podujatie sa vydarilo a to nielen vďaka výborným účinkujúcim
ale aj vďaka krásnemu ešte letnému počasiu. O tri roky sa tak môžeme na „Vyšehradské dni dychovej
hudby“ tešiť určite v na účasť telies z celej V4 a ďalšie popredné telesá slovenskej dychovej scény.
Mária Michálková

Pásmo

1

DH NADLIČANKA

TN

94

95

94

96

94,5

94,7

zlaté cum laude

2

DH MOČENSKÁ K.

NR

92

92

91

95

91

92,2

zlaté cum laude

3

DH SITŇANKA

BB

89

88

89

91

90

89,4

zlaté

4

DH TVRDOŠANKA

ZA

87

87

87

88

87

87,2

zlaté

5

DH VINOSADKA

BA

82

85

84

87

82

84

zlaté

6

DH SENČANKA

BA

81

85

82

83

84

83

zlaté

7

DH .SEĽANKA

KE

77

79

78

76

79

77,8

strieborné

8

DH MYSLAVĆANKA

KE

76

79

77

75

76,5

76,7

strieborné

Cena za najlepšie prevedenie povinnej skladby – DH NADLIČANKA
Cena za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu – DH SEĽANKA
Cena za propagáciu pôvodnej slovenskej tvorby v oblasti dychovej hudby – DH MOČENSKÁ KAPELA
Cena za najlepší inštrumentálny výkon – klarinety z DH TVRDOŠANKA – Anna Brezániová a Juraj Kalma
Cena za pozoruhodný spevácky výkon – Mgr. Mirka Sandtnerová, speváčka z DH VINOSANDKA
Cena za sympatický inštrumentálny výkon – Aleš Turčan - trumpetista z DH SITŇANKA
Cena za úspešnú prezentáciu hudobnej kultúry svojho regiónu – DH SENČANKA
Cena za rozvoj a zachovávanie tradícií dychovej hudby v regióne - DH MYSLAVČANKA
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Celoštátna súťaž a prehliadka VDO a SDO
s medzinárodnou účasťou - DYCHFEST ZDHS 2011
V dňoch 10. a 11. septembra 2011 sa konal v Považskej Bystrici už 19. ročník Dychfestu
ZDHS. Tohtoročný bol spojený s Celoštátnou súťažou prehliadkou VDO s medzinárodnou účasťou
zo štátov V4. Toto podujatie preto nieslo aj výstižný názov „Vyšehradské dni s dychovou hudbou“,
ktoré sa budú konať opakovane v trojročnej periodicite. Snaha sa síce pre odrieknutie účasti CZ a PL
nevydarila, úplne ale veríme, že o tri roky prídu orchestre všetkých krajín V4.
Celoštátna súťaž a prehliadka veľkých dychových orchestrov nadviazala tradíciu ako
voľné pokračovanie známej súťaže „Pádivého Trenčín“ pre jej ukončenie v Trenčíne. Pohnútkou k
tejto aktivite uchovať ju modifikovanú v Trenčianskom kraji bola aj nedávna 100-ročnica narodenia
tohto významného skladateľa, ku ktorej aj v dni konania Vyšehradských dní vyšla aj brožúra zo
Seminára k tomuto významnému jubileu.
Súťaž sa konala v sobotu 10. septembra. Zúčastnili sa jej štyri VDO. Medzi nimi bol aj
vzácny hosť z Chorvátska - VDO Gradska Glazba Metkovic. Tento orchester dostal možnosť predviesť svoj repertoár už aj deň predtým, a to na charitatívnej akcii pod názvom Budík, ktorá sa organizuje v Považskej Bystrici už niekoľko rokov, ďalej VDO ktoré na Slovensku pôsobia reprezentovali Trenčiansky kraj VDO Hornonitrie a VDO ZUŠ Považská Bystrica. Banskobystrický kraj reprezentoval VDO Železiarne Podbrezová. Výsledky súťaže si môžete pozrieť v tabuľkách nižšie.
Osobitné ocenenia poroty

Ocenení jednotlivci a VDO

za najlepší dirigentský výkon

Mgr. Michal Galovec z VDO Hornonitrie

za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu

VDO ZUŠ Považská Bystrica

za najlepší sólový inštrumentálny výkon

I. Kuciaková a M. Záhora - flauty z VDO ZUŠ PB

za najlepšie predvedenie skladby K. Pádivého
„ za Slovenský tanec č. 1“

VDO Hornonitrie

za úspešný rozvoj medzinárodnej spolupráce v
oblasti VDO a umeleckého školstva

VDO Gradska Glazba Metkovic. Chorvátsko

za udržiavanie a rozvoj tradícií VDO na Slovensku

VDO Železiarne Podbrezová

Výsledková listina celoštátnej súťaže VDO 2011 s medzinárodnou účasťou.
Porotca
(meno udelené body)
P

Názov Dychového orchestra

Adam
Ján
Ludvík
Hudec Jamriška Soukup

Celkom Výsledný
body
priemer

Pásmo

VDO Hornonitrie, Kanianka
Hradište

SK

95

95

95

285

95,00

Zlaté cum
laude

2 VDO ZUŠ Považská Bystrica

SK

94,5

94,5

94,5

283,5

94,50

Zlaté cum
laude

3 VDO Železiarne Podbrezová

SK

87

87

87

261

87,00

Zlaté

4 VDO Gradska Glazba Metkovic HR

82

82

82

246

82,00

Zlaté

1
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„Slovenské tango“ ožilo v Bardejove aj tento rok
Po spomienkovom ročníku známeho podujatia, sa v tomto roku v sobotu 25. 6. 2011 uskutočnil ďalší ročník Slovenského tanga, pri ktorom aj teraz stál podpredseda ZDHS Mgr. Ján
Marhulík. Na tomto ročníku sa zúčastnili dve
malé dychové hudby Minciar a Dubovčianka a
nový člen ZDHS DH Tvrdošanka vo svojej
premiére. Tieto dychové hudby predviedli vo
svojich koncertoch skladby z autorských súťaží
tanga a piesne v tanečnom rytme a nové skladby
zo svojich autorských dielní i dielní slovenských
skladateľov dychovej hudby aj v modernejších
úpravách. Zazneli skladby, ktoré sa stali stálym
repertoárom našich dychových hudieb.
V sobotu na Radničnom námestí v Bardejove, koncertovala DH Minciar. V Bardejovských
kúpeľoch sa v koncertoch vystriedali DH Dubovčianka a DH Tvrdošanka. Vo večerných hodinách sa za účasti všetkých kapiel konala v známom prostredí kúpaliska tanečná zábava.
V nedeľu s novým repertoárom kapiel sa začala festivalová prehliadku kde striedavo na kolonáde vystúpili všetky dychové hudby a zahraničný hosť z Poľska. O skvelé ozvučenie sa postarali aj
tento rok naši chlapci z firmy MiKMiX naši Mikulecovci z Bošáce. I pri menšom počte DH v tomto
roku sa podarilo navodiť usporiadateľom skvelú atmosféru a záujem poslucháčov.
(MiMa)

DH Fatranka oslávila 30. rokov trvania pekným koncertom
7. 11. 2011 o 19:00 hod. si v Mestskom divadle v Žiline DH Fatranka pripomenula 30 rokov od svojho vzniku.
Koncert bol spojený aj s krstom nového CD Fatranky a moderoval ho známy zabávač Štefan Hruštinec, ktorý svojim vtipným vystúpením oživil celé podujatie.
DH nepropagovala vo svojom repertoári len klasickú dychovku, ale diváci si
mohli vypočuť aj úpravu všetkých dnešných dostupných štýlov a žánrov.
Koncert bol prierezom 30 ročnej kariéry tejto dychovej hudby a na konci odzneli
aj piesne z jej nového albumu. Krstným otcom spomínaného CD sa stal primátor Žiliny Igor Choma. Krstu sa zúčastnilo aj ZDHS, konkrétne pán Ján Jamriška, ktorý
odovzdal čestným členom Fatranky
ocenenia a poďakoval za vynikajúce výkony.
Tomu, že je o dychovú hudbu a
konkrétne o Fatranku v Žiline a
okolí naozaj záujem nasvedčovalo
aj plné divadlo divákov. Títo Fatranku na konci koncertu vyzvali
niekoľkokrát hlasným potleskom k
(MiMa)
prídavku.
Združenie dychových hudieb Slovenska Mudrochova 13, 831 06 Bratislava - info@zdhs.sk

7

Niekoľkými vetami o letných festivaloch dychovej hudby doma.
• Už v mesiaci Máj 2011 sa konal v Kremnici významný „Bellov festival“ ktorého súčasťou bola aj Krajská

•
•
•
•
•
•
•
•

súťaž a prehliadka MDH s postupom na celoštátnu súťaž v Lednických Rovniach 2011. Postup si svojim
prejavom zabezpečila DH Sitňanka z B. Štiavnice. Na festivale bol prítomný i napriek svojmu podlomenému
zdraviu i p. Miroslav Mešťan, ktorý tento festival zakladal spolu s DH Minciar.
V júni sa konal v Hornom Lieskove v amfiteátri „Pod smriečim“ ďalší ročník Lieskovského Dychfestu, ktorý
organizuje DH Lieskovanka spolu s obcou a pozýva si dychovky z okolia, ale aj zahraničného hosťa, ktorým
bola v tomto roku známa Moravská kapela GLORIA Zdeňka Gurského.
V júli sa konal Hradištský festival v obci Hradište, na ktorom ohlasovala svoju derniéru známa Hradištská
kapela na ktorej účinkovali aj známi inštrumentálni sólisti zo slovenských kapiel a operní sólisti Martin a Ján
Babjakovci. Popri DDH Hradišťanke, mažoretkách, domácich kapelách vystúpila aj nová DDH Brodzany.
V júli sa tiež konal 6. ročník festivalu „ForDych“ v Tvrdošíne, ktorého zakladateľom a organizátorom s pomocou mesta je mladá dychová hudba TVRDOŠANKA s kapelníkom Danom Kolejákom, ktorá aj v roku 2008
bola spolu usporiadateľom Dychfestu ZDHS a Medzinárodného seminára k 100-ročnici Karola Pádivého.
6. augusta sa konal pod patronátom Drietomanky už 13. ročník Drietomského festivalu DH. Festival je známy vysokým počtom účastníkov a koná sa za každého počasia vždy aj so špičkovými kapelami z Moravy.
V polovine augusta sa po odmlke konal festival v Bánovciach n/B, ktorý býval krajským festivalom pre sólistov inštrumentalistov dychovej hudby. Obnovenie festivalu inicioval jeho zakladateľ Juraj Gregor spolu s
Mestským kultúrnym strediskom a zúčastnili sa ho DH z okresu Bánovce n/B. Plánuje sa obnova v r.2012.
V tomto termíne ibaže v nedeľu sa konal festival k 160. výročiu založenia DH v Skačanoch, kde si obec
pripomenula dlhodobú históriu dychovej hudby. DH Skačianke bola udelená „Cena ZDHS 2011“
20. augusta oslávila festivalom v kaštieli Dolná Krupá svoje 10. výročie vzniku mladá „Karpatská kapela“.
11. septembra sa konali „Zoborské slávnosti DH“ , ktoré pravidelne organizuje DH Lapášanka.
(Jj)

Boli sme na festivaloch aj v zahraničí.
Slovenské Dychové orchestre a Malé dychové hudby aj tento rok absolvovali viacero vystúpení a festivalov v zahraničí. Z nich je potrebné spomenúť účasť DO ZUŠ PB v Maďarskom meste Bekeščába na Hudobných slávnostiach ZENIT 2011. DH Považská Veselka sa zas
zúčastnila festivalu vo francúzskom meste Barcares. Vo Francúzskom Haugenau na Svetovom
festivale folklóru a hudby 2011 bola priam na vyžiadanie usporiadateľov už po druhý krát DH
Bučkovanka z N. Mesta nad Váhom. Na známom súťažnom festivale „Zlota lira“ v Poľskom
Rybniku Slovensko reprezentoval DO Železiarní z Podbrezovej a získal strieborné pásmo.
V
D
O
Z
E
L
P
O
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Dychovky v Preši - Pezinok 2011 - výsledky
XI. roč. Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb ,,Dychovky v Preši,, sa
uskutočnil 12.,13.,14.augusta 2011 v Pezinku v znamení 20 výročia založenia DH Cajlané.
Stretnúť sa v krásnom Pezinku, pri muzike, či pri vínku, je sviatkom domácich i hostí, ktorí sem prídu z úprimnosti. Už
11. ročník všetkých teší, že dychovky budú opäť v preši, klarinet, trúbka v rukách zahorí o pár dní na Amnfiteátri Nech
zahrejú vás melódie, s dychovkou, ktorá stále žije. Už prichádza naša hodina, veď sa tam stretneme ako jedna rodina.
Medzinárodný súťažný festival malých dychových hudieb ,,Dychovky v Preši „ sa stal realitou. Základ nádhernej tradície tohto festivalu položila dychová hudba Cajlané, ktorá si 13. augusta 2011 pripomenie 20. výročie svojho založenia.
V priebehu desiatich ročníkov festivalu sa postupne predstavili dychové orchestre nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech,
Rakúska, Nemecka, Poľska a Maďarska ba dokonca i z Izraela. Spolu vystúpilo 101 orchestrov, takmer 2.050 muzikantov. Zmyslom festivalu je ponúknuť poslucháčom zrozumiteľné melódie a slová piesní často v ľudových úpravách
súčasných skladateľov. Na festivaloch vznikala, vzniká a bude vznikať čestné priateľstvo medzi muzikantmi, skladateľmi a poslucháčmi dychovej hudby, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou našej národnej kultúry. Tento festival je súťažný.
Svojim rozsahom sa festival ,,Dychovky v Preši,, postupne stal najvýraznejší v rámci regiónu a jedným z najväčších
na Slovensku. Som veľmi rád, že mnohé hosťujúce orchestre festivalu ,,Dychovky v Preši,, a hudobní skladatelia
spolupracujú s dychovými hudbami v celej Európe. V tomto roku, teda: 12.,13.,14. augusta 2011 v Krušičovej kurii, v
centre mesta a na Amfiteátri sa predstavia vyspelému pezinskému publiku zahraničné i domáce dychové hudby SK:
Svätojurská kapela, Šarfianka, Častovanka, Grinavanka, Sebedražská kapela, Mladík, Karpatská kapela, Cementón,
MLDH FOR ZUŠ Bratislava, Estraďáci, Vlčnovjané, Fialenka,. Stráňanka CZ, DH z Nemecka Musikzug der FF Zittau a
jubilujúca dychová hudba Cajlané v novom zložení. Na organizácii celého festivalu sa každoročne podieľa Pezinské
kultúrne centrum, mesto Pezinok, Bratislavský samosprávny kraj, podnikatelia z Pezinka a okolia a však najväčšiu
zodpovednosť za podujatie leží na pleciach spolku DH Cajlané. Všetkým Vám však patrí úprimná vďaka. (FF)
Súťaž hodnotí medzinárodná odborná porota, ale aj samotné publikum. Všetky výsledky nájdete na www.zdhs.sk

Zaradenie do pásma:
Dychová hudba
DH Sebedražská kapela SK
DH Vlčnovjané CZ

Počet bodov
92,25
91,00

Pásmo
Zlaté pásmo Cum laude
Zlaté pásmo Cum laude

DH Fialenka CZ

89,25

Zlaté pásmo

DH Mladík SK

87,00

Zlaté pásmo

DH Cementón SK
DH Grinavanka SK

77,00
76,25

Strieborné pásmo
Strieborné pásmo

DH Karpatská kapela SK
DH Estraďáci CZ

75,75
61,75

Strieborné pásmo
Bronzové pásmo

Jednotlivé ocenenia:
Cena

Meno oceneného

Dychová hudba

Cena za mužský spev

Ladislav Jurík

DH Sebedražská kapela SK

Cena za ženský spev

Jitka Kočišová a Soňa Žureková

DH Vlčnovjané CZ

Cena za inštrumentálny výkon

M. Čapáková a B. Chovancová

DH Mladík SK

Hlavná cena súťaže - 1. miesto

DH Sebedražská kapela SK

Cena predsedu festivalu

DH Karpatská kapela SK

Cena predsedu BSK

DH Grinavanka SK

Cena predsedu medzinár. poroty

DH Fialenka CZ

Cena primátora mesta

DH Cementón SK

Skladba

Kosí bratia
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