Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...
XXXIII.– DH Veselá muzika zo Stupavy
0. Zvučka relácie – 0,21´
Do nej hlas:
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú hudbu Veselá
muzika.
Hudba dohrá zvučku.
A.H.: Príjemný deň želá poslucháčom internetového Rádia dychovka Adam
Hudec. Dnes vám predstavíme malú dychovú hudbu zo záhoráckeho
mestečka Stupava s názvom Veselá muzika. Kapelníkom je trubkár Štefan
Veselý. A slovo – veselý – je v ich kapele obracané z každej strany. Veď
posúďte sami – na úvod vám Veselá muzika zahrá skladbu s názvom
Z vesela, ktorú napísal Štefan Veselý a aj zvesela diriguje Štefan Veselý.
0,33
1. Z vesela
Š.Veselý 3,07
(MP3)
A.H.: V úvode si trochu povedzme o histórii Stupavy a jej kapiel
pôsobiacich v tomto historickom záhoráckom mestečku.
Stupava má svoju bohatú históriu už od dôb začiatku nášho letopočtu,
veď na víťaznom stľpe Marka Aurélia v Ríme z roku 180 n. 1. je v reliéfe
zvečnený Stupavský rímsky tábor. Našou úlohou však nie je robiť
prednášku o podrobnej histórii Stupavy, tak poďme radšej k muzike.
Prvá kapela v Stupave, tzv. šraml kapela bola zložená poväčšine z
dychových nástrojov , ale boli tam aj husle, príp. harmonika , skrátka aký muzikant bol po ruke, také obsadenie kapely vznikalo. Bolo to
v období pred vypuknutím 1. svetovej vojny. Po jej skončení pokračovali
šraml kapely v hraní na všetkých podujatiach, kde bola potrebná hudba.
V roku 1927 vznikla prvá samostatná dych. hudba, mala 27 členov a
volali ju Remeselnícka kapela.

Asi najznámejšia pieseň o Stupave je z pera Viliama Kostku a má
názov Stupavská krčma a samozrejme nemôže chýbať v repertoári
Veselej muzika zo Stupavy. Po nej si vypočujeme ešte piesne Co to
tam šuchoce a Neber si synečku. Príjemné počúvanie. 1,28
2. Stupavská krčma
3. Co to tam šuchoce
4. Neber si synečku

V.Kostka
ľud./arr. Š.Veselý
-„-

2,55 (MP3)
3,30
4,19

-2A.H: Hneď po skončení 2. svet. vojny sa podarilo v Stupave založiť
mládežnícky dych. orchester, ktorý pôsobil pri hasičskom zbore. Neskôr
boli hráči tohto orchestra zakladajúcimi členmi Veselej muziky. Koncom
70.-tich rokov podľa vzoru profesionálnych kapiel- Moravanky alebo
Malokarpatskej kapely - mladší hráči založili v r. 1981 dychovú hudbu
Veselá muzika, na čele ktorej od začiatku stojí Štefan Veselý.
Typický záhorácky verbunk s názvom Pime chuapci, ktorý sme s
Malokarpatskou kapelou nahrali na našej prvej platni, vám teraz zahrá
Veselá muzika. Po nej bude nasledovať v 90-tych rokoch veľmi
populárny valčík s názvom Keď sme tú rolku zorali a potom to bude
polka, ktorú skomponoval Miloš Machek a text ku nej napísal známy
ľudový rozprávač Strýc Francek ze Záhorá – civilným menom Karol Baláž
a táto pieseň bola dlhé roky určitou nepísanou hymnou Záhoria.
Tak teda – verbung Pime chuapci, valčík Keď sme tú rolku zorali a polka
Záhorácka pesnička.
1,16
5. Pime chuapci
ľud./arr. Š Veselý
2,27
6. Keď sme tú rolku zorali
arr. L.Kubata
3,56
7. Záhorácka pesnička
M.Machek/K.Baláž 2,38
A.H.: V repertoári DH Veselá muzika zo Stupavy samozrejme prevažujú
záhorácke pjesničky, ale taktiež majú v repertoári piesne populárnych
moravských kapiel, alebo aj známe piesne A.Lieskovského, Z.Cóna,
J.Jamrišku, alebo moje. Z českých klasikov polky a valčíky K.Vaceka,
J.Vejvodu , J.Poncara a ďalších. Taktiež hrajú vlastné skladby, ktorých
autorom hudby i textu je ich kapelník Pišta Veselý. Z jeho pera je aj
nasledujúci valčík, ktorý získal značnú popularitu a má názov Maminkin valčík. Potom to bude pieseň Dolina, dolina a typický
záhorácky valčík Za Gajary. Príjemnú pohodu s Veselou muzikou. 0,51
8. Maminkin valčík
9. Dolina, dolina
10. Za Gajary

Š.Veselý
3,31
ľud./arr.Š.Veselý
3,02
ľud./arr.L.Hrdlička 3,34

A.H. Dychovú hudbu Veselá muzika zo Stupavy môžeme najčastejšie
počuť a vidieť samozrejme v Stupave a jej širokom okolí.
Bratislavčania, ktorí majú radi tento žáner, si už isto zatancovali pri
Veselej muzike na plesoch v PKO, alebo na popoludniach s dychovkou
v dome kultúry na Vajnorskej ulici. Samozrejme, hrajú na všetkých
podujatiach doma v Stupave, lebo majú veľmi dobrú spoluprácu s
mestským zastupiteľstvom i s mestským kultúrnym strediskom. Ďalej
účinkujú na rôznych promenádnych koncertoch, celovečerných
programoch s hovoreným slovom, cirkevných slávnostiach a pod.
Veselá muzika účinkovala aj v zahraničí,. v r. 1998 v Holandsku na
medzinárodnom folklórnom festivale v meste Hollten, v roku 2000 boli
spolu so stupavským speváckym zborom Nevädza v Taliansku.

-3Speváckymi sólistami Veselej muziky na nahrávke ich CD-nosiča,
z ktorého dnes počúvame ich piesne sú speváčka Ľubomíra Antaleková a
spevák Alojz Valent. Títo dvaja vám teraz po chorvátsky zaspievajú dnes
už známu pieseň základného repertoáru Veselej muziky, ktorá má názov
- Te-bi-ču. Potom si ešte vypočujeme skladby Stupavo, ty Stupavo
a Zahraj tu muziko z pera kapelníka Štefana Veselého.
1,29
11. Te-bi-ču
12. Stupavo ty, Stupavo
13. Zahraj tu muziko

chorvátska ľ.p.
Š.Veselý
Š.Veselý

4,06
4,47
3,35

A.H.: DH Veselá muzika zo Stupavy vedená trubkárom a krídlovákom
Štefanom Veselým účinkovala tohto roku na mnohých podujatiach
v západoslovenskom kraji. Teraz nedávno hrali na Dňoch zelá, ktorý sa
každý rok začiatkom októbra koná pravidelne v Stupave. Pred záverom
dnešnej relácie vám ešte zahrá Veselá muzika pieseň s názvom Krásna
zem a na rozlúčku to bude skladba s názvom Na rozlúčku. Na ďalšie
stretnutie s vami sa opäť o týždeň teší autor dnešnej relácie Adam
Hudec. Dopočutia, priatelia.
0,37
14. Krásna zem
15. Na rozlúčku
O. Záverečná zvučka

Š.Veselý
Š.Veselý

4,10
3,00
––––––––––––
Durata: 56,55

