
Detský dychový orchester 
 

Detský dychový orchester pri ZUŠ Trstená vznikol v novembri 2011. Náplňou 

orchestra je rozvíjať talent, pritiahnuť mládež k umeniu a reprezentovať mesto či 

krajinu. Členovia DDO sa pravidelne stretávajú na nácvikoch vždy raz týždenne 

počas šk. roka. Zdokonaľujú sa nielen v hre na hudobných nástrojoch, ale aj utužujú 

priateľstvá.  

Za krátky čas svojho pôsobenia sa zdokonalili v hre na dych. hud. nástrojoch. Na 

začiatku sme nevedeli ako sa nástroj volá, ako sa drží, či tvorí tón. Z odstupom času 

sa to zmenilo a dnes aktívne pôsobíme na hudobnej scéne v našom oravskom regióne. 

Spomenieme súťaže Orava má talent Námestovo, Tvrdošín má talent, Strunobranie 

Nižná, ale aj na akadémiách ku dňu matiek, úcte k starším, MDŽ v Trstenej, 

v Brezovici na prezentácii firmy LKT s.r.o., Dni obce Štefanov nad Oravou, koncert 

ZUŠ Nižná a  každoročne na festivale Trstenská krídlovka.  Nielen v meste Trstená, 

ale aj v iných kútoch Slovenska. Spomenieme festival v Rimavskej Sobote, v 

Bardejovských kúpeľoch, hudobné leto v Bardejove, Talenty pod Poľanou v Detve, 

Dni mesta Turčianske Teplice, vianočné trhy v Bratislave, Festival vojenských hudieb 

Skala pri Krakowe, koncert v Jablonke. 

 Od roku 2014 DDO potešil a spestril program svojim repertoárom slnečné 

Chorvátsko, kde sme sa tohto zájazdu zúčastnili aj minulý rok i tento aj ten ďalší. 

 DDO začínal hrať slovenské ľudové polky, valčíky, dnes sa repertoár sústreďuje 

prevažne na moderné skladby a úpravy. Umelecky sa vzdelávame a pracujeme v 

oblasti kultúry za výdatnej pomoci DH Oravanky z Trstenej, z dôvodu zachovania 

kultúrnych zvykov a tradícií na hornej Orave. 

Okrem hudby cieľom je, aby sa mládež spájala do kolektívu a nadväzovala nové 

kamarátstva a venovala svoj čas zmysluplnej činnosti. 

Sme radi, keď do našich radov pribudnú noví členovia a hráči, aby orchester  

neustále napredoval a duplikoval čo začali starší žiaci. Orchester tvorí 20členov. 

DDO pracuje pod dirigentom a umeleckým vedúcim Lukáša Považana. 

Tento rok začal DDO viesť Martin Námyslovský.  
 


