
Dychová hudba Modrovanka v roku 2013 

Naša dychovka prežila v tomto roku veľmi  aktívne obdobie. Vo fašiangovom období sme už ako 
tradične koncertovali po našej dedinke. V máji sme vystupovali v našej obci pri príležitosti Dňa matiek 
a na prvom svätom prijímaní. Ďalšie koncerty nasledovali v Moravanoch n. V. , Továrnikoch a  
Brunovciach. Na všetkých týchto akciách sme vystupovali v krojovaných košeliach  a naše speváčky 
v krásnych krojoch. Vždy sme zožali veľký úspech. Ako tradične sme hrali na sviatok Božieho tela. 
Hrali sme aj na troch svadbách. Nezabudnuteľná bola hlavne svadba manželov Lackových 
a Kotulových, lebo sme boli pýtať nevesty v Novom Meste nad Váhom,  pričom  spievali s nami 
desiatky ľudí na sídliskách. Hodovú nedeľu sme spríjemnili našim občanom ľudovými piesňami, ktoré 
sme im zahrali pred kostolom.  
V tomto roku sú členovia našej dychovky: Pavol Dzurka – 1. krídlovka, Jozef Kališ – 2. krídlovka, Jozef 
Dvorský – barytón, Ondrej Garec – tenor, Tomáš Benech – 1.B klarinet, Radka Kováčová – Es klarinet, 
Jozef Gašpar – tuba, Milan Dzurka – bicie, Marián Vrbenský – trombón, Jozef Kališ st. – trubka 3-4 B. 
Jozef Kusovský – spev, Evka Grancová – spev, Janka Boriková – spev, Štefan Povinec – zvuk. 
Neodmysliteľnou súčasťou našej dychovky sú muzikanti z DH Bučkovanka, konkrétne Marián 
Trautenberger – 1. Krídlovka, Marek Božik – bicie, Ľubomír Gašparík – 2. krídlovka, Miloš Kváčala – 
barytón, tenor, ktorí nám pravidelne chodia vypomáhať hlavne na koncerty. Na pohreboch s nami 
hrávajú Emil Bielik, Michal Rusnák, Cyril Potočný, Gabriel Haring. Všetkým týmto muzikantom 
ďakujeme za ich aktívny prístup. Žiaľ, v tomto roku nás opustil náš dlhoročný kamarát a muzikant 
Mikuláš Moravčík, ktorý hrával vo viacerých dychovkách na tenor. Hlavne naši starší rodáci si na neho 
určite pamätajú. Opustil nás vo veku 86 rokov,  „ Česť Tvojej pamiatke, muzikant náš, aj naďalej hraj 
v Nebeskom orchestri.“ V danom roku si funkciu kapelníka rozdelili Marián Vrbenský, ktorý má na 
starosti pohreby a cirkevné akcie, a Ondrej Garec, ktorý má funkciu kapelníka pri veselých akciách. 
Technické a notové zabezpečenie a zároveň aj umeleckým vedúcim dychovky je Jozef Kališ ml. 
Dychová hudba Modrovanka sa chce poďakovať starostovi a celému obecnému zastupiteľstvu za to, 
že nám umožňuje pravidelné nácviky v priestoroch kultúrneho domu. Pevne dúfame že naša 
spolupráca potrvá aj do ďalších rokov. Takisto sa chceme poďakovať firme RESPECT, a hlavne 
konateľke tejto firmy pani Ing. Evke Juristovej, ktorá už ako každoročne nám dala sponzorský dar vo 
výške 600 euro. Túto sumu sme využili na doplnenie zvukovej aparatúry. V tomto roku sme si 
obohatili notový 
a piesňový repertoár, 
ktorý sme si zakúpili od 
pána Pavla 
Prostredného. Chceme 
poprosiť všetkých 
bývalých členov, ktorí  
by mali záujem 
o opätovný návrat do 
dychovky, môžu tak 
urobiť. Budeme len 
radi ak sa kapela 
rozrastie o ďalších 
muzikantov. Keďže 
máme záujem 
o rozšírenie 
repertoáru, boli by sme 
radi, aby nám neaktívni 
členovia a bývalí 
muzikanti posunuli,  prípadne požičali notový materiál, ktorý by sme určite veľmi uvítali. 

Všetci členovia našej dychovky sa chcú poďakovať našim rodákom za priazeň, ktorú  nám venovali 
v roku 2013. Prajeme Vám šťastné a veselé vianočné sviatky a požehnaný nový rok. Zároveň Vás 
chceme pozvať na naše akcie, ktorými sa budeme prezentovať v obci aj mimo nej. 

                                                                                                                                                    Jozef Kališ ml. 
 


