
    Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...   
                         

                        XXV.– DH Skýcovanka 

 
0. Zvučka  relácie – 0,21´ 
     Do nej hlas:  
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú 
hudbu Skýcovanka.       Hudba dohrá zvučku.    

A.H.: Príjemný deň želá poslucháčom internetového Rádia 
dychovka  Adam Hudec. Na úvod dnešnej relácie musíme 
váženým poslucháčom oznámiť, že sme s technických príčin boli 
nútení vymeniť relácie z tohto a budúceho týždňa. Takže reláciu 
so skladbami DH Nemšovanka si budete môcť vypočuť budúci 
utorok.  

V dnešnej relácii vám predstavíme dychovú hudbu zo západného 
Slovenska z obce Skýcov, ktorá leží v Tríbečskom pohorí v 
severnej časti okresu Zlaté Moravce. Bude to dychová hudba 
Skýcovanka, takže Skýcovanka hraj !                 0,40 

1. Zmes ľudových piesní       úpr. Štefan Jurík ml.  6,02 ( MP3) 

A.H.: Dychová hudba Skýcovanka sa vám predstavila Zmesou 

známych ľudových piesní, ktoré upravil Štefan Jurík mladší. 

Úvodom by sme si mohli niečo povedať o histórii vzniku 

predchodcov dnešnej Skýcovanky. Vznik dychovej hudby na 

Skýcove sa datuje do roku 1947. Prví nadšencami vzniku kapely v 

Skýcove zapožičali finančné prostriedky na zakúpenie hudobných 

nástrojov. Bez odbornej pomoci by  však nebolo možné založiť 

dychovú hudbu. Túto im poskytol Ján Beličín ml., ktorý počas 

vojenskej služby pôsobil vo vojenskej dychovej hudbe, kde získal 

odborné vedomosti. Prvými hudobníkmi boli Ján Beličín, Ján 

Žikavský, Štefan Jurík a ďalší. Prvé verejné vystúpenie sa konalo 

2. februára 1947 na tanečnej zábave. 15. marca vystúpili na 

spomienkovom zhromaždení pri príležitosti 2. výročia vypálenia 

obce. Odvtedy sa dychová hudba stala neoddeliteľnou súčasťou 

života v obci i mimo nej. Teraz vám dychová hudba Skýcovanka 

zahrá ľudové piesne v úprave Štefana Juríka ml., a budú to polka  
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Chodíme, chodíme, valčík Hledám galánečku a čardáš Pod tým 

našim okénečkem. Príjemné počúvanie.              1,25 

2.  Chodíme, chodíme        ľud./úpr. Š.Jurík ml.  2,36 (MP3)  

3. Hledám galánečku               - „ -                       3,00  - „ – 

4. Pod tým našim okénečkem       - „ –                  2,57 

A.H.: V roku 1953 sa stal kapelníkom Skýcovanky Ondrej Škula. 

Tento výborný trubkár pozdvihol umeleckú úroveň kapely. 

Pôsobil vo vojenskej hudbe, podobne ako ďalší kapelníci  z iných 

dychoviek. Dodnes sa o ňom hovorí ako o mimoriadne 

talentovanom trubkárovi. Od roku 1964 dychovú hudbu viedol 

Štefan Baštrnák. K hudbe i spevu mal blízky vzťah. Zbieral a 

upravoval skýcovské piesne. Je autorom niekoľkých skladieb 

napr. „Lesu zdar!”, „Skýcovský pochod” a iné. Štefan Baštrnák 

založil v roku 1967 mládežnícku dychovku. Jej niektorí členovia 

postupne prešli k starším hudobníkom a tak sa dychová hudba 

Skýcovanka rozrástla o ďalších členov. Dychová hudba 

účinkovala na oslavách, tanečných zábavách, svadbách, 

pohreboch a rôznych spoločenských podujatiach. S úspechom 

vystupovala na mnohých festivaloch. V roku 1967 si dychová 

hudba pripomenula 20. výročie založenia. Oslavy sa konali v 

auguste na športovom ihrisku za účasti dychovej hudby z Hostia a 

Žikavy. Pri oslavách 20. výročia založenia dychovky vystúpila aj 

spomenutá mládežnícka dychovka. V roku 1969 účinkovala s 

dychovou hudbou osemčlenná ženská spevácka skupina. Spolu s 

dychovou hudbou vystupovali na podujatiach v obci, na 

dožinkách a festivaloch v Hostí, Partizánskom a Červeníku. V 

roku 1973 sa dychová hudba zúčastnila aj na nahrávaní pre 

slovenskú televíziu a slovenský rozhlas. Teraz si vypočujeme 

piesne  Sadíme my máje, zmes valčíkových piesní o vínku  
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s názvom Skleničko ty sklenená a potom to bude ešte známe 

tango de Yradiera La Paloma.             2,00 

5. Sadíme my máje       ľud./upr. Š.Jurík ml.  3,28  (MP3) 

6. Skleničko ty sklenená   ľud./úpr. Š.Jurík ml.   4,42  

7. La Paloma                           S. de Yradier          4,26 

A.H.:    Od roku 1984 do roku 1990 viedol dychovú hudbu Štefan 

Jurík starší. Dychovka sa podieľala na mnohých spoločenských 

podujatiach, ako sú napr. tanečné zábavy „Majáles,  Juniáles” 

v Brezinách. Od roku 1990 prevzal vedenie dychovej hudby 

Marián Just. Vydarenou spoločenskou akciou bolo pálenie vatry 

17. júla 1992 pri príležitosti prijatia Deklarácie zvrchovanosti SR, 

keď v priestoroch strelnice, Skýcovecká dychovka vyhrávala do 

neskorých hodín. Dychová hudba Skýcovanka sa stala 

neoddeliteľnou súčasťou pochodu Zlatno – Skýcov, okrem 

účinkovania v oficiálnej časti vystupuje i vo volnej zábave v 

Brezinách. Teraz nám Skýcovanka zahrá Zmes čardášov.       0,50 

8. Zmes čardášov          ľud./úpr. Š.Jurík ml.   5,52   

A.H.: V roku 1994 sa vedúcim DH opäť stal Štefan Jurík, ktorý 

ako kapelník znamenal veľký prínos pre dychovú hudbu. Ako 

vynikajúci hudobník dbal na umeleckú úroveň kapely,  po stránke 

intonačnej, rytmickej, ale aj zvukovej. Bol prvým kapelníkom so 

širším hudobným rozhľadom a vedomosťami. Dychová hudba tak 

výrazne stúpala na kvalite. Ďalším snáď najhodnotnejším 

prínosom bol nábor mladých chlapcov, keďže dychová hudba  

v období okolo roku 1994 potrebovala vymeniť staršiu hudobnú 

generáciu, z ktorých mnohí pôsobili v dychovej hudbe ešte od jej 

založenia. Týmto krokom dychová hudba omladla  a s mladou  
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krvou prišla do kapely aj nová iskra. Táto nová generácia mladých 

chlapcov vytvorila novú základňu, na ktorej mohol stavať aj ďalší 

kapelník Štefan Jurík mladší. V júni 1995 navštívil Slovensko 

pápež Ján Pavol II. Omšu pre mládež celebroval v Nitre a na  tejto 

slávnosti sa zúčastnila aj skýcovská dychovka. V roku 1996 sa 

významným podujatím v obci stal zábavný program „Spieva celá 

dedina”. Prítomných divákov v zaplnenej sále zabávala svojím 

vystúpením Skýcovanka. Dychová hudba sa  úspešne 

prezentovala na niekoľkých festivaloch dychových hudieb. V roku 

1999 sa Skýcovanka zúčastnila  festivalu dychových hudieb 

v rámci regiónu vo Veľkom Lapáši, kde  získala prvé miesto, 

a v tom istom roku v Krušovciach taktiež prvé miesto. V roku 

2002 prišiel do Skýcovanky ako manažér kapely Ernest Haspra, 

ktorý častým vystupovaním dostal dychovku do ponímania 

v širokom okolí. Práve jeho zásluhou dychovka pravidelne otvára 

výstavu Agrokomplex v Nitre. Teraz si vypočujeme orchestrálne 

skladby v podaní Skýcovanky, bude to slowrock Billy Vaughn 

a swing Na slnečnej strane ulice v úpravách Štefana Juríka ml.   

2,10  

9. Billy Vaughn              evergreen                              5.23 

10. Na slnečnej strane ulice        J.Mc Hugh                2,52  

 A.H.:  Štefan Jurík mladší nastúpil ako kapelník v roku 2004. Je 

absolventom konzervatória v Žiline v odbore hra na trúbke 

a absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave v tom 

istom odbore. Dychová hudba v ňom získala profesionálneho 

umeleckého vedúceho. Okrem sólovej hry sa aj v súčasnosti 

venuje aranžovaniu a úpravám piesní nielen ľudového charakteru. 

V roku 2006 dychová hudba nahrala prvý zvukový nosič s názvom 

„Chodíme, chodíme, hore po dedine“. Tento zvukový nosič  
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obsahuje úpravy ľudových piesní, ako aj skladby iných žánrov  

(rumba, slow rock, swing). Celkovo CD obsahuje 14 piesní, ktoré 

upravil súčasný kapelník Štefan Jurík mladší a pri nahrávke 

tohto CD nosiča urobil aj hudobnú a zvukovú réžiu. Teraz si 

vypočujeme dve vlastné skladby kapelníka Skýcovanky Štefana 

Juríka ml. a to valčík s názvom Kamarádi moji a polku Mamko 

moja.                                                                    1,10 

11. Kamarádi moji                H.: Š.Jurík ml.         4,20 

12. Mamko moja             H.: Š.Jurík ml.         2,30 

A.H.: DH Skýcovanka hrá v súčasnosti v tomto obsadení: 
klarinety a saxofóny Milan Horváth a Štefan Jurík st., trúbky – 
kapelník Štefan Jurík ml., Peter Pavkov, Tomáš Minár a Jaroslav 
Jurík, tenory Martin Minár a Lukáš Vaškovič, posauny Pavol 
Drienovský,  Ľubomír Hostovecký a Jozef Žikavský, tuba Filip 
Pavkov a bicie nástroje Peter Minár. S kapelou spievajú:  Zuzana 
Juríková,  Eva Zvolenská, Igor Minár a Milan Černák. Manažérmi 
kapely sú Dr. Ernest Haspra a trubkár Peter Pavkov. 
DH Skýcovanka si naživo tohto roku budete môcť vypočuť napr.  
23.8.2012 na Agrokomplexe v Nitre, 25.8.2012 počas pochodu 
Skýcov - Zlatno, alebo 31.8.2012 v Topoľčanoch.     
Dychová hudba Skýcovanka sa stala neoddeliteľnou súčasťou 
kultúrneho života v  obci Skýcov a je ťažké si predstaviť nejaké 
kultúrno-spoločenské podujatie bez nej. Takže – ešte veľa 
spokojných poslucháčov želá dychovej hudbe Skýcovanka autor 
dnešnej relácie Adam Hudec. Dopočutia priatelia.    1,23 
 
13. Hore dedinú             ľud. úpr.Š.Jurík ml.        3,20  
O. Záverečná zvučka                                             0,21  
                                                                         –––––––––-         
                                                             durata : 59, 33´ 

   

                                                                                       

 

 


