
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...                        

                       XXXVI.– DH Štefanovjanka 

 
        0. Zvučka  relácie – 0,21´ 
       Do nej hlas:  

Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú hudbu 
Štefanovjanka.             Hudba dohrá zvučku.    

 
A.H.: Príjemný deň želá poslucháčom internetového Rádia dychovka  Adam   
Hudec. Dnes vám predstavíme malú dychovú hudbu zo záhoráckej obce 
Štefanov, ležiacej medzi Kútami  a Senicou.  DH Štefanovjanka začína – ako 
inak – polkou, ktorá má názov Štefanovská. Príjemné počúvanie.     0,22 
 
1. Štefanovská                                 F.Skala               2,45 
 
A.H. : Dychová hudba v záhoráckej obci Štefanov má dlhodobú tradíciu. Veď 
prvá dychová kapela tu vznikla už v roku 1904 pri hasičskom spolku. 
Postupne ju viedol celý rad kapelníkov, počnúc Jozefom Maštrlom. Potom to 
boli kapelníci Štefan Hajdín, František Zemánek, Gabriel Polák a Viktor 
Planka. Štefanovská kapela bola v období pred prvou svetovou vojnou jednou 
s najznámejších dychových hudieb na Záhorí. V 60.-tych  a 70.-tych rokoch 
20.storočia existovala dychová hudba v Štefanove pri Naftových doloch a pri 
miestnom JRD.  Potom mala kapela dobrú spoluprácu aj s Obecným úradom 
vo svojej obci. O ďalšom vývine dychovej hudby v Štefanove si povieme po 3 
piesňach s názvami Neni takej šnúrečky, V Štefanovje a Záhorí, Záhorí. 1,00 
 
2. Neni takej šnúrečky           M.Čechovský                        3,34 
3. V Štefanovje                       P.Skala                                2,52 
4. Záhorí, Záhorí                     P.Skala                                2,39 
 
A.H.: Súčasná dychová hudba Štefanovjanka, ktorá má 17 členov, založili 
v roku 1985. Viedol ju Jaroslav Skala, ktorý je pôvodným povolaním technik 
v telekomunikáciách. Organizačným vedúcim bol Anton Skala a 
„financministrom“ kapely Ing. Štefan Ovečka. Členovia kapely neboli 
profesionálni hudobníci, mali základné hudobné vzdelanie, ktoré dostali od 
miestnych učiteľov hudby alebo kapelníkov, mladší členovia navštevovali 
ĽŠU. Mali rôzne povolania, ako napr. čašník, kuchár, bagrista, mäsiar, 
marketingový pracovník a pod.  S kapelou spievali speváčky Jarmila 
Štefanová a Lívia Klučková a taktiež speváci Miroslav Bernáth a Štefan 
Kudoláni.  Teraz si vypočujeme skladbu posledne menovaného – Štefana 
Kudolániho s názvom Regrútska, potom to bude Melancholie Zdenka 
Gurského a nasledovať bude pieseň súčasného kapelníka Petra Skalu, podľa 
ktorej je nazvaný ich CD nosič, z ktorého dnes počúvame piesne 
Štefanovjanky – K Štefanovským vinohradom. Príjemnú pohodu so 
Štefanovjankou.                                                            1,22 
 
5. Regrútska                         Š.Kudoláni                        2,11 
6. Melancholie                      Z.Gurský                           3,34 
7. K Štefanovským vinohradom   P.Skala                       3,21 
 
A.H.:  Keďže obec Štefanov leží už blízko regiónu Morava, je prirodzené, že 
dianie na Morave má na kapely z tzv. Slovenského Pomoravia značný vplyv. 
Kapely severného Záhoria vždy inklinovali viacej k juhomoravskej dychovej 
hudbe, ako ku Slovenskej. Či už osobnými sympatiami, alebo pozývaním si 
odborníkov na spoluprácu. No a keďže DH Mistříňanka z Moravy bola akýmsi 
vzorom pre Štefanovjanku, je prirodzené, že si volali k spolupráci 
skladateľov, alebo aranžérov z vtedajšej Mistříňanky – Miloša Procházku, 
dnes člena kapely Vlada Kumpana  a Zdenka Gurského, dnes kapelníka 
známej kapely Gloria, alebo jeho manželky, textárky Miroslavy Gurskej. Títo 
napísali alebo upravili viacero skladieb pre Štefanovjanku. Môžeme to hneď 
dokumentovať nasledovnými skladbami. Pieseň Cesta do Kútú arranžoval 
Miloš Procházka, nasledovať bude pieseň manželov Gurských s názvom  
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Z našich sklepú a potom to bude ešte ľudová pieseň v úprave Miloša 
Procházku Proč mamičko.                                                       1,18 
 
8. Cesta do Kútú                             J.Uher/arr. M.Procházka    3,59 
9. Z našich sklepú                           Z.Gurský/M.Gurská            2,43 
10. Proč mamičko                           ľud./arr.M.Procházka         2,15 
 
A.H.: DH Štefanovjanka doteraz nahrala 3 hudobné nosiče. Prvá bola 
magnetofónová kazeta s názvom Nad našim dvorečkom, ktorú vydalo 
vydavateľstvo Slovenského rozhlasu v Bratislave. Potom v roku 2006 nahrali 
CD nosič, z ktorého dnes počúvame piesne s názvom K Štefanovským 
vinohradom a ich najnovšie CD-čko má názov Hody Sekulské.  
DH Štefanovjanka najčastejšie hráva na rôznych festivaloch dych. hudieb, 
v obci Štefanov i v širokom okolí, často aj na neďalekej Morave, ale 
účinkovali aj v zahraničí, napr. v rakúskom Salzburgu, Berghalstale a inde. 
Vlani hrali napr. na známom Muzikanskom plese v Hodoníne, tohto roku 
v Senici, Šaštíne , v Skalici na jarmoku a pod. Teraz si vypočujem dve 
piesne, ktoré napísali dvaja autori, známi svojimi skladbami, ktoré napísali 
pre DH Unínčanka – Milan Čechovský a Miro Irša.  Budú to skladby 
Richtárove kone a Tak jak teče do Dunaja Morava.              1,10 
 
11. Richtárove kone                          M.Čechovský/M.Irša    2,32 
12. Tak jak teče do Dunaja Morava              - „ -                    4,31 
 
A.H.: Súčasnú DH Štefanovjanka vedie hráč na krídlovku a autor mnohých 
skladieb, ktoré kapela nahrala – Peter Skala. 2.Krídlovku hrá Marek Tomša, 
trúbku David Lietava. Klarinetisti sú Michal Brkal a Martin Sloboda, na 
tenory hrajú umelecký vedúci kapely Peter Pipa a Alojz Ližičiar, sprievodné 
trúbky hrajú Vladimír Malík a Rudolf Hnáta na tube hrá Matej Bračík a bicie 
nástroje obsluhuje Ľudovít Ondris. So Štefanovjankou spievajú Renáta 
Černeková  a Tomáš Hradil.  
Želáme súčasnej DH Štefanovjanka, aby pokračovala v tradícii dobrej 
záhoráckej dychovky, nadväzovala na všetko, čo za viac ako sto rokov 
urobili pre tento žáner ich predchodcovia a aby rozdávala ľuďom v Štefanove 
i v širokom okolí dobrú pohodu na koncertoch, zábavách a iných podujatiach 
s dychovou hudbou. To im želá autor dnešnej relácie Adam Hudec. 
Dopočutia, priatelia.                                                                1,09 
 
13. Mandelinka                                M.Procházka                     3,00 
0. Záverečná zvučka 
                                                                                     –––––––––––––––- 
                                                                    durata:               48,22 

 

 



 


