
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...   
                         

XXXIV– DH Dubovanka 
 
1. Zvučka  relácie – 0,43´ 
     Do nej A.H.:  
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú 
hudbu Dubovanka.       Hudba dohrá zvučku.    
 
A.H.: Príjemný deň všetkým poslucháčom internetového Rádia 
dychovka želá Adam Hudec. V nasledujúcej hodinke, ktorú 
strávime spolu, vám bližšie predstavíme dychovú hudbu z okolia 
Piešťan z obce Dubovany a bude to dychová hudba Dubovanka. 
Tak teda – Dubovanka hraj!                                 0,20    
 
1. Na úvod                      orch.polka                  3,17 (MP3) 
2. Keď sme tú rolku zorali    ľud.                      3,13 
3. Krčmárik maličký             ľud.                      3,15  
 
 
A.H.: DH Dubovanka z Dubovian pri Piešťanoch sa nám 
predstavila orchestrálnou polkou s názvom Na úvod a potom to 
boli dve veľmi známe ľudové piesne – Keď sme tú rolku zorali 
a Krčmárik maličký. V úvode je treba povedať aj niečo z histórie 
tejto kapely.  
Prvá dychovka vznikla v obci Dubovany v roku 1931, teda pred 80 
rokmi. Prvá kapela vznikla na podnet miestneho učiteľa pána 
Gregušku. Skupina muzikantov účinkovala vtedy s miestnym 
divadelným krúžkom v Dubovanoch. Účinkovali teda spolu pre 
priaznivcov divadla i ľudovej hudby. Hrávali pri cirkevných 
obradoch, neskôr to bolo aj na tanečných zábavách, rôznych 
kultúrno - spoločenských podujatiach a pod. 
Druhá svetová vojna samozrejme ovplyvnila činnosť, lepšie 
povedané nečinnosť kapely v týchto ťažkých rokoch. Ich túžba 
mať opäť kapelu bola však silná, tak vznikom JRD v Dubovanoch 
vzniká aj omladená kapela Dubovanka. V r. 1963 družstvo 
zakúpilo pre hudobníkov nové nástroje i uniformy. Z vďačnosti za 
takúto podporu od JRD Dubovany si mladí hudobníci dali terajší 
názov - DH Dubovanka. Tá vám teraz zahrá ľudový valčík Konopa, 
konopa, potom to bude známe tango Františka Kováčika 
a Ľudovíta Válka Nesmúť za mnou a k tomu pribudne ešte česká 
polka so slovenským textom s názvom Sliepočka. Príjemné 
počúvanie.                                                    1,44 
 
4. Konopa,konopa                     ľud.            3,21 
5. Nesmúť za mnou                  F.Kováčik    2,54 
6. Sliepočka                             ľud.              3,18 
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A.H.: V 70.- a 80. -tych rokoch hrávala DH Dubovanka na 
všetkých podujatiach poriadaných v ich obci, účinkovala na 
okresných festivaloch dychových hudieb, účinkovali v bývalej 
NDR, a na rôznych podujatiach okresu i celého regiónu. Jozef 
Strečanský viedol detský súbor Dubovančatá a práve z tohto 
súboru mladí hráči začiatkom 90.-tych rokov vystriedali 
odstupujúcu generáciu hráčov Dubovanky , omladená kapela 
začína žať úspechy a snaží sa zvyšovať kvalitu ich interpretácie. 
V roku 1991 nahrávajú svoju prvú kazetu s názvom Dubovanský 
kostelíček, ich piesne o rok neskôr zaznejú už v Slov. rozhlase v 
relácii Dychotéka na 6. Zvyšuje kvalitu svojej interpretácie, 
účinkuje v slovenskej televízii v relácii Zahrajte mi takúto v roku  
1998, v roku 2000 vystupuje v Nemecku v meste Sangerhausen, 
samozrejme účinkuje najviac doma a v okolí a pravidelne hráva 
na promenádnych koncertoch v piešťanských kúpeľoch. Teraz si 
v ich podaní vypočujeme valčík Krásna pasáčka a orchestrálnu 
polku s názvom Záblaťanka.                       1,25 
 
7.  Krásna pasáčka       ľud.                        3,32 
8. Záblaťanka               orch.polka              4,11  
 
A.H.: My dnes počúvame piesne Dubovanky z CD-čka, ktoré 
nahrali pri príležitosti jubilea kapely, keď oslavovali  70.výročie 
založenia prvej dych. hudby v Dubovanoch. CD-čko má názvov - 
Dubovanka len pre vás. 17 skladieb na CD-čku má dobrú kvalitu i 
dramaturgiu. Sú na ňom piesne ľudové zo Slovenska i Moravy, 
orchestrálna skladby i skladby známych autorov. Do kategórie 
posledne menovaných patria aj známe polky Karola Valečku 
v mojej úprave, ktoré si teraz v podaní Dubovanky zahráme. 
Potom to budú ešte piesne Tá skalická brána Mira Iršu a polka 
Okolo Trenčína. Peknú pohodu s Dubovankou.               0,49 
 
9. Polky Karola Valečku       K.Valečka/úpr.A.Hudec      3,36 
10. Tá sklalická brána          M.Irša                                 3,25 
11. Okolo Trenčína               ľud.                                    3,28 
 
A.H.: Pri nahrávaní spomínaného CD nosiča v roku 2001 boli 
protagonisti dychovej hudby Dubovanka - kapelníkom Dubovanky 
bol Es klarinetista Ľuboš Strečanský, s kapelou spievali Juliana 
Blanáriková, Mária Adamkovičová a Cilka Hrušková. Mužský spev 
obstarávali hráči kapely - bicista Július Strečanský a trubkár 
Peter Koprna. Zaujímavosťou tohto spolku dychovej hudby je aj 
to, že v kapele Dubovanka môžeme nájsť až 6 krát meno 
Strečanský. 
V súčastnosti kapela Dubovanka vystupuje v tomto zložení:
Kapelníkom je hráč na tenor Maroš Šimák, s kapelou spievajú 
Mária Adamkovičová, Juliana Blanáriková a Jozef Machovič. 
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Na trúbky hrajú Pavol Hecht, Stanislav Nemec, Pavol Vrábel, 
tenory Maroš Šimák a Martin Jančovič, klarinety Peter Horina a  
Jozef Juráš, sprievodné nástroje Miloš Šimák, Peter Šerjeník a 
Vladimír Skočík, na tube hrá  Juraj Takáč a bicie nástroje 
obsluhuje Pavol Strečanský. 
Teraz vám DH Dubovanka zahrá valčík Mira Iršu Topole, topole, 
ktorý som aranžoval ešte pre dychovú hudbu Unínčanka, dnes 
vám ju zahrajú a zaspievajú muzikanti a speváci z Dubového. 
Potom to bude ešte ľudová polka Mal som sedem grajciarov 
a valčík Vy stromečky okolo Rajčianky.                    1,41 
 
12. Topole, topole                    M.Irša                     2,36 
13. Mal som sedem grajciarov  ľud./úpr.A.Hudec    2,28 
14. Vy stromečky okolo Rajčianky    ľud.                4,23 
 
A.H.: Dychová kapela Dubovanka z Dubovian pri Piešťanoch  má 
všetky predpoklady na ich ďalší kvalitatívny rast, veríme, že v 
budúcnosti budeme ešte o nej počuť. 
Posledná skladba, ktorú si dnes vypočujeme v podaní dychovej 
hudby Dubovanka, je známa moravská polka s názvom Zalíbily, 
zalíbily. Na ďalšie stretnutie s Vami, vážení poslucháči, sa opäť 
o týždeň teší autor dnešnej relácie Adam Hudec. Dopočutia, 
priatelia.                                                            0,30 
 
15. Zalíbily, zalíbily                    polka               3,02 
O. Záverečná zvučka                                          0,21 
                                                                  ––––––––––––––– 
                                                       durata:        57,31 
 
 


