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A.H.: Príjemný podvečer želá všetkých poslucháčom rádia Oddychovka Adam
Hudec. V reláciách z cyklu Súťaže dychovej hudby vám každé dva týždne
predstavíme niektorú z najvýznamnejších súťaží prebiehajúcich na Slovensku
ostatných 20- 30 rokov. Začíname reláciami, v ktorých vám priblížime
Celoslovenskú autorskú súťaž nových skladieb, ktorú organizuje ZDHS. Potom
to budú relácie o Celoslovenskej súťaži MDH v Lednických Rovniach
a nasledovať budú relácie o Medzinárodnom súťažnom festivale Dychovky
v Preši v Pezinku.
Dnešná relácia bude venovaná súťaži nových skladieb Novomestská nota, a to
konkrétne 5.ročníku, ktorý sa uskutočnil 19. septembra v roku 2009.
V súťaži odznelo 18 nových skladieb slovenských autorov. V porote sme
rozhodovali o piesňach, ktoré získajú ocenenia v troch kategóriách- skladby
spievané, skladby orchestrálne a spracovanie ľudovej piesne. Všetky ocenené
skladby si v dnešnej relácii vypočujeme.
V prvej kategórii – Skladba pre MDH so spevom sa na treťom mieste umiestnila
polka Ivana Šmatláka z Nadlíc s názvom Čo si počnem. Skladbu vám zaspievajú
spevácki sólisti z DH Nadličanka. V kategórii Skladba pre MDH bez spevu tretie
miesto získala polka pre trúbku sólo, ktorú napísal trubkár a krídlovák Peter
Burica a dal jej názov FeBe - Polka. Peťo Burica bol aj dirigentom sprievodného
orchestra, ktorý hral naživo všetky skladby, súťaž ozvučovali a potom skladby aj
vydali na CD nosičoch Marián a Jozef Mikulec z s.r.-očky MIKmix z Bošáce.
Druhé miesta získali skladby - Mala som milého, ktorú napísali Ján Hupčík
a text k nej urobila Mária Novomestská, a v kategórii orchestrálnych skladieb to
bolo intermezzo s názvom Malá fantázia, ktorého autorom je Jozef Baláž. Táto
skladba bola následne aj povinnou skladbou na najbližšej súťaži MDH
v Lednických Rovniach.
Víťaznou skladbou kategórie piesne s textom bol valčík, ku ktorému napísal
hudbu i text kapelník DH Májovanka z Holíča Peter Solárik. Dal jej názov Náš
rodný kraj a svoj rodný kraj pri rieke Morave ospieval a aj zaspieval spolu zo
svojou manželkou Jarmilou Solárikovou a Henrietou Palkovičovou – všetko sú
speváci DH Májovanka.
V kategórii orchestrálnych skladieb zvíťazila skladba Ikova Kopáčika, ktorej dal
názov S tebou. Aj táto skladba bola neskôr
-2povinnou skladbou na súťaži MDH v Lednických Rovniach. Víťazný autor tejto
skladby – Ikov Kopáčik sa o niekoľko dní dožíva pekného jubilea – 70 rokov.
V úvode som spomínal, že sme hodnotili 3 kategórie. Tretia kategória, v ktorej sa
určuje len jedna pieseň, má názov Najlepšie spracovanie ľudovej piesne. V tomto
ročníku uspel autor z Oravy – Ctirad Kristín, ktorý veľmi zaujímavo
a netradične upravil ľudové piesne so severu Slovenska a skladbe dal názov –

Dve goralské piesne. Ctriborom Kristínom spracované goralské piesne vám
zaspieva Zuzana Orságová.
Okrem poroty hodnotia na Novomestskej note nové piesne aj diváci. Majú
možnosť napísať na lístok, ktorá zo skladieb sa im naviac páčila a tá získa Cenu
divákov. V tomto ročníku sa najviac páčila valčíková ľudová pieseň v úprave
Jožka Baláža, ktorá má názov Ej, zaleť biela holubienka. Tú si vypočujeme dnes
ako poslednú.
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