HISTÓRIA
DYCHOVEJ
HUDBY
V LIETAVSKEJ LÚČKE.
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DYCHOVÁ HUDBA.
Vážení spoluobčania rozhodol som sa, ako bývalý aktívny člen dychovky
v Lietavskej Lúčke priblížiť vznik a históriu dychovky. Dúfam že táto
publikácia osloví rodičov a dajú svoje deti učiť sa na dychové nástroje.
Samozrejme, že to finančne nezvládnu sami ( zakúpenie nástrojov) preto by
bola vhodná podpora obecného úradu v spolupráci s Cementárňou, Baumitom a
sponzormi. Verím že táto spolupráca prinesie ovocie a podarí sa nadviazať na
sto desať ročnú tradíciu jestvovania dychovky v našej obci.
Kultúrny život v našej obci sa do roku 1898 ,(kedy sa začalo s výstavbou
Cementárne, ktorá bola ukončená v roku 1901) uberal bežným životom, ako v
okolitých obciach. Boli to hlavne ľudové piesne, ktoré si ľud spieval pri
rôznych príležitostiach, cirkevné piesne, samozrejme do kultúrneho vyžitia
patrili aj ľudové zábavy pri cimbalovej muzike. Kultúra v obci naberala vyššiu
úroveň po spustení výroby v cementárni. Do našej obce sa prisťahovali odborní
pracovníci, ktorí prispeli nielen k odbornej vyspelosti občanov ale aj k
pozdvihnutiu kultúrneho diania v obci. Jedným súborom, ktorý sa postaral o
pozdvihnutie kultúry v obci bola dychovka.

Existenciu dychovky môžeme rozdeliť do viacerých
etáp.
Prvá etapa- vznik dychovej hudby.
Založenie dychovej hudby sa traduje od roku 1903.Založil ju pán
Krečinský, stolár v cementárni. Spolu s desiatimi pracovníkmi cementárne si za
svoje peniaze zakúpili hudobné nástroje. Táto hudba nemala však dlhé trvanie,
po dvoch rokoch sa rozpadla. Ale už v roku1904 sa utvoril nový hudobný
súbor, ktorý už hral na nový rok 1905,hoci vedeli len šesť skladieb. Členovia
súboru denne cvičili po večeroch, ba niekedy aj do polnoci. Dychovka mala v
tom čase takéto obsadenie: 2 klarinety- Ján Chmeliar a Ján Kaplík,/ 1
krídlovka- Juraj Ďurdík,/ 2 bas krídlovky- Juraj Čerňan a Kajetán Papán,/ 2
doprovodné trúbky – František Šálek a Tomáš Bellan,/ 1 bas- Metod Kozel,/
bubon- Miroslav Sliviak./
Žiaľ žiadna fotodokumentácia sa z tohto obdobia nezachovala.
Rok 1905 sa oficiálne považuje za rok vzniku dychovej hudby v Lietavskej
Lúčke.
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Druhá etapa- éra pána Štefana Šáleka.
Od roku 1919 mala dychová hudba v našej obci už pevné základy. K
najväčšiemu rozmachu kultúrneho diania v obci došlo po príchode p. Štefana
Šáleka za správcu školy ktorý pôsobil v našej obci v rokoch 1920—1956.
Pamätná tabuľa na jeho pôsobenie v našej obci je umiestnená na budove
základnej školy ročníka 1-4. Bol všestranne nadaný učiteľ ktorí sa okrem
školských povinností venoval aj kultúrnemu dianiu. Písal divadelné hry, skladal
piesne, nacvičoval divadlá, založil spevokol a najmä prispel k rozmachu
dychovej hudby v našej obci.
Od roku1921 sa začal venovať dychovke ako jej prvý dirigent. Venoval jej
všetok voľný čas. Jeho obetavá práca nebola márna. Dychovka bola veľmi
populárna, lebo na širokom okolí podobnej dychovej hudby nebolo. Dychovka
hrala na všetkých podujatiach nielen v obci ale aj v okolitých obciach. Boli to
majálesy, pohreby, ba hrávali aj na pútiach.
Pre dychovku zložil i viaceré piesne. Dodnes sa zachoval notový materiál iba z
dvoch piesni: Pozdrav vlasti a Vznešená patrónka. Obidve má v repertoári
terajšia spevácka skupina „ Lúčanka.“ V roku 1925 pán Šálek spoločne s
dychovkou a divadelným súborom, ktorý tiež viedol založil hudobnodramatický krúžok, ktorý za svojho trvania nacvičil niekoľko operiet. Venoval
sa aj výučbe ďalších hráčov na dychové nástroje a tým sa zaslúžil o
rozširovanie členskej základne dychovky.

Na fotografii sú členovia dychovej hudby z roku1926.
V strede sediaci je p. Štefan Šálek vtedajší dirigent dychovky. Podarilo sa
identifikovať len týchto členov: horný rad zľava== druhý- Peter Sliviak / piaty
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-Pavol Sliviak / šiesty -Tibor Marček/ siedmy Tomáš Sliviak/ stredný rad
zľava==/druhý- Havel Sliviak/ tretí Štefan Šálek dirigent dychovky /štvrtýPavol Bellan/ ležiaci zľava==/Jozef Kudla / Pavol Marček.
Zachovaný notový materiál hymnickej piesne Pozdrav vlasti od
pána Štefana Šáleka.

Si –--- spa ----ni--- lá.

Text hymnickej piesne:
Krásna si mi vlasť naša premilá, synov tatranských otčina si spanilá.
Zdravím Teba, vrelo Ťa objímam, vernosť, jednotu a svornosť Ti prisahám.
Dokiaľ len budú čnieť Tatry hor k výšinám a Váh, Hron , Nitra tiecť dol
k nížinám.
Dokiaľ mi rodná zem hrob môj nezakryje do tých čias verný syn Tebe žije.
Rozkvitaj nám vlasť naša premilá, synov tatranských otčina si spanilá.
Ďalšou zachovanou piesňou je mariánska pieseň Vznešená patrónka.
Premiéru mala na púti vo „Frivalde“ terajšej Rajeckej Lesnej, kde mala veľký
úspech. Do dnes sa spieva pri slávnostných sv. omšiach v Bytčickom kostole.
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Text piesne Vznešená patrónka:
1) Vznešená patrónka našej milej vlasti,Tebe ľud z pod Tatier volá v biede
strasti.
Zhliadni milostivo na naše súženie, pros u syna svojho pre nás
zmilovanie.
Ref./: Sedmibolestná mať pred Tebou kľačíme, prikry nás pod svoj plášť
srdečne prosíme, zachráň nám drahú vlasť, zem slovenskú domov náš.:/
2) Slovenský ľud v Tebe matka má oporu,od tých čias čo prijal katolícku vieru.
Dlhé tisícročia sa k Tebe utieka, pod mocnú ochranu Tvoju sa oddáva.
Ref./: Sedmibolestná mať.......
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Tretia etapa– éra ďalších rokov dychovky.
Veľký obrat v ďalšom rozvoji dychovky nastal po oslobodení, keď
dostala názov“ Závodná dychová hudba Cementárne“ a jej členovia dostali
nové nástroje a uniformu. Hudba sa dostala pod odborné vedenie
vojenského dirigenta p. Geržu . Postupom času sa dychovka rozrastala o
ďalších členov. Chvíľku tu pôsobil ako dirigent pán Dojčiak a pán Walter,
ktorý sa venoval aj vyučovaniu nových členov dychovky ako sú( Emil
Masár, Kazimír Mihál, Tibor Hulín a ďalší).Dychovku v jednom čase
viedol aj pán Kudla Jozef prvý krídlovák v dychovke. Od roku 1950 sa stal
kapelníkom pán Kaplík Štefan, hráč na klarinet. Dychovka účinkovala aj v
Bratislave na stretnutí ľudových milícii. Okrem toho i na všetkých
podujatiach v obci i mimo nej. Sprevádzala cementárov na oslavách 1.
mája v Žiline.

Fotografia je z osláv 1.mája cca. z roku 1950.
Zamestnanci Cementárne v slávnostnom sprievode nesú transparenty
Jozefa Visorionoviča Stalina ,/ Klementa Gottwalda,/Antonína Zápotockého.
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Fotografia je z roku 1954.
Dychová hudba účinkuje na okresnej súťaži hasičov, ktorá sa konala na
futbalovom štadióne pod Lachovom. V pozadí je drevená tribúna a šatne. Cez
Rajčianku viedol na ihrisko drevený most.
Postupom času odchádzali starší muzikanti a prichádzali noví členovia.
Tento kolobeh bol počas celého sto -desať ročného jestvovania dychovky.

Fotografia je z roku1956
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Fotografia z roku1956,zachytáva muzikantov v Cementárni pred
objektom baliarne. Sú na nej stojaci zľava: Peter Sliviak, Vincent Masár,
Imrich Bellan , Alojz Valach , Tibor Marček, Aurel Šálek, Justin Hulín, Jozef
Janošec, Tomáš Benko, Jozef Kudla, Štefan Kaplik. V kľaku Juraj Marček a
František Bros.
V roku 1961, v roku šesťdesiateho výročia založenia Cementárne mala
dychovka 25 členov.
Populárne boli aj majálesy v prírode. Bývali v Pasekách povyše
Cementárne, na starom ihrisku pod Lachovom a neskôr v lese Háj.
Miesto zábavy bolo vždy ohradené malými stromčekmi ovenčenými farebnými
stužkami z krepového papiera. Predával sa tradičný guľáš, zabíjačkové
špeciality, varené víno a pivo.

Malá dychovka „Švitorka“
Malá dychovka „Švitorka“hrá v prírode. Zadný rad zľava: Štefan Kaplík,
/Imrich Bellan, /Vincent Masár,/ Alojz Valach. Predný rad zľava:
Jozef Janošec,/ Justín Hulín,/ Emil Masár, Tibor Hulín,/ Kazimír Mihál.
Z členov dychovky sa utvorila jazzová skupina, ktorá pôsobila v
Rajeckých Tepliciach v hoteli Encián dlhé roky. Hrávala aj po svadbách a
zábavách. V čase jej existencie to bola najznámejšia kapela v širokom okolí.
Jej členovia sú zľava: Aurel Šálek,/ Justín Hulín,/ Štefan Kaplík,/ Kazimír
Mihál- neskôr pán Viliam Chrenko,/ Adolf Papán- neskôr pán Ján Cigánik./
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Fotografia je z roku 1956 - svadba v Tížine.

Zábava v hoteli Encián v Rajeckých Tepliciach.
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Štvrtá etapa - vznik mládežníckej dychovky.
Ďalšou významnou etapou vo vývoji dychovej hudby bolo založenie
mládežníckej dychovky. Vtedajší kapelník dychovky p. Štefan Kaplík sa
podujal nacvičovať cca 40 žiakov základnej školy hru na dychové nástroje.
Vyučoval všetky nástroje. Dal základne vedomosti každému hráčovi, učil
notové stupnice, rytmiku a ďalšie potrebné znalosti v oblasti hudby. Skúšky sa
konali v kanceláriách cementárne každý deň po jednotlivých sekciách. Záležalo
individuálne na každom hráčovi akú mal snahu sa naučiť hrať. Za jeho
trpezlivosť a obetavosť pri učení hry na hudobné nástroje malých faganov mu
patrí VĎAKA. Prispel tak k tomu,že dychovka v našej obci pôsobila až do roku
2013.
Po úspešnom zdolaní základných znalostí ( stupnice, technika hry,
nátisky, rytmika a iné )sa začalo so spoločným nácvikom v jedálni cementárne.
Pán Kaplik nacvičoval s nami polky, valčíky, tangá pochody ba aj ľahšie
koncertné veci. Cvičilo sa aj tri krát do týždňa. Postupne úroveň našej hry
stúpala. Boli sme zanietení do hry aj my. Aj sami sme sa stretávali a cvičili
hlavne pochody v prírode. Hrajúci sme pochodovali po Lachove a
Kopaniciach. Toto malo veľký vplyv na naše nátisky, techniku a výdrž.

Skúška mládežníckeho súboru v prírode na Kopaniciach.
Na fotografii sú stojaci zľava: Karol Čerňan, /Ján Papán st./,Emil de
Donna,/Miroslav Papán,/Tibor Zvarík, čupiaci zľava: Alojz Michalík,

Miroslav Oravec, Vladimír Skupeň, ležiaci zľava: Vladimír Papán,/ Pavel
Benko,/Alojz Rosinčin,/ Ján Papán ml./
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Prvé naše vystúpenie bolo na obecnom výlete na Rybníčku. Ako javisko
slúžila pristavená traktorová vlečka. Nasledovali ďalšie naše vystupovania,
hrávalo sa pred kantínou, koncertovali sme aj v Rajeckých Tepliciach,v
Nitrianskom Pravne na celoštátnom pionierskom tábore, na oslavách SNP v
Kunerade, oslavách 1.mája v Žiline kde sme hrali do pochodu v sprievode
pracovníkov Cementárne ba dokonca ako deviataci sme hrali Silvestra vo
Hôrkach. Úroveň našej hry bola na dobrá.
Po ukončení základnej školy sa mnohí rozbehli do učenia,stredných škôl
a neskôr na vysoké školy a tak sa naša mládežnícka dychovka pomaly rozpadla.
Postupom času sa viacerí členovia mládežníckej dychovky začlenili do
dospeláckej dychovky.

Zaslúžený odpočinok
Zaslúžený odpočinok po náročných prvomájových pochodoch. Zľava:
Vladimír Papán,/ Alojz Michalík,/ Ján Papán ml./Alojz Rosinčin,/ Ján
Benko,/ Ján Papán st./František Griger,/ Dušan Benko,/ Alexander
Rosinčin.

11

Mládežnícka jazzová skupina.
Neskôr sa z mládežníckej dychovky vyčlenila aj mládežnícka jazzová
skupina. Fotografia je zo svadby Miroslava Kučesa.
Členovia mládežníckeho jazzoveho súboru stojaci zľava: František Griger, Ján
Papán st, Bobuslav Danko, Tibor Zvarík, čupiaci zľava: Ladislav Michalik,
Emil de Donna.

Koncert mládežníckej dychovky
Koncert mládežníckej dychovky z príležitosti 47. výročia VOSR v
novom kultúrnom dome v roku 1964.Dirigent je Štefan Kaplík.
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Silvestrovská zábava v kultúrnom dome.

Štefan Kaplík—bol nie len dirigent dychovky dospelých, ale mal aj
zásluhu vzniku mládežníckej dychovky. Pracoval v baliarni ako hlavný majster.
Hrával na b klarinet. Bol amatérsky muzikant, no i napriek tomu jeho hráčske
kvality a hudobné znalosti ho oprávňovali viesť dychovú hudbu. Najväčšou
jeho túžbou bolo založiť mládežnícku dychovku. Sám začal učiť cca 40 malých
chlapcov na hudobné nástroje. Podrobne som to opísal na začiatku tejto etapy.
Mal pevné nervy a ctižiadosť splniť si svoj sen o mládežníckej dychovke.
Mnohí dospelí muzikanti tomu neverili ,ešte ho od toho odhovárali. Napriek
tomu išiel za svojím cieľom. Jeho sen sa mu splnil. Mládežnícka dychovka
existovala.
Štefana Kaplika čo sa týka zásluhy o rozmachu dychovky môžeme smelo
prirovnať k Štefanovi Šalekovi- správcovi školy a dirigentovi dychovky.
Podarilo sa mu vychovať mnoho muzikantov, čo ho stálo mnoho energie,a
musel mať pevné nervy na skúškach osem až trinásť- ročných chlapcov.
Napriek tomu vydržal a vychoval mnoho muzikantov. Za to čo urobil pre
dychovku mu do muzikantského neba posielajú poďakovanie ešte žijúci
muzikanti, ktorých naučil hrať.
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Piata etapa
Zlúčenie obidvoch súborov a pôsobenie profesora
konzervatória p. Pavla Bienika ako dirigenta lúčanskej dychovky.

Dirigent lúčanskej dychovky prof. Pavol Bienik.
Po dostavaní a slávnostnom otvorení závodného klubu v roku 1964
ktorý bol v tom čase najmodernejší v kraji, sa vytvorili vynikajúce podmienky
pre prácu kultúrnych telies. Jedným z nich bola aj dychovka. Bola tu veľká
kinosála s veľkým javiskom, ktoré bolo vybavené najmodernejšou technikou.
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Súčasťou javiska bolo aj orchestrište. Hrali sa tu aj operety so živým
hudobným doprovodom. Bola tu výborná akustika, nahrávali tu aj
profesionálne hudobné telesá.
Po príchode profesora Bienika sa mládežnícka dychovka zlúčila s
dospeláckou dychovkou. V období zlúčenia súborov účinkovali v ňom tri
generácie.
Staršia generácia páni/: Rosinčin Libor – 2. krídlovka,/ Bellan Imrich es
trubka,/ Chmeliar Edor-es trúbka, /Marček Tibor - bubon, /Kudla Jozef- činely,
/Valach Alojz-b bas,/ Kaplik Štefan- klarinet,/ Šálek Aurel, klarinet,/ Hulín
Justin- klarinet,/Bánovčin Rudolf- klarinet / Janošec Jozef- es klarinet./
Stredná generácia páni:/ Masár Emil-1. krídlovka,/ Chrenko Viliam –
1.krídlovka,/Štaffen Ábel -b bas,/ Cigánik Ján- F bas,/ Papán Adolf -trombón,/
Mičuda Alfonz trombón,/ Hulín Tibor – barytón./ Mihál Kazimír -tenor/
Straňanek Ľudvik – klarinet,/ Hulín Václav -spev./
Mladá generácia: /de Donna Emil-1.krídlovka,/ Zvarík Tibor-1:
krídlovka Ladislav Šamaj- 1. krídlovka, / Papán Ján ml.-2.krídlovka,/ Alexander
Rosinčin-2. krídlovka,/ Michalik Alojz -es trubka,/ Ján Isteník-es trubka,/
Karol Čerňan – lesný roh,/ Oravec Miro - lesný roh,/ Marek Peter-b bas, /Bros
Jozef -F bas,/ Benko Dušan -1. trombón,/ Kudla Ľudovít – 2. trombón,/
Michalik Ladislav- malý bubon,/ Kozel Vladimír – barytón,/ Rosinčin Alojz –
tenor, /Benko Ján -es klarinet,/Papán Miroslav – klarinet,/ Papán Ján st .klarinet, / Papán Vladimír – klarinet,/ Hulín Vladimír – klarinet./
Neskôr bola v klube otvorená filiálka Ľudovej školy umenia, ktorá učila ďalších
muzikantov. Z nich sa včlenili do dychovky/ Bros Imrich – klarinet,/ Benko
Jaroslav – klarinet,/ Benko Zdeno – krídlovka./

Na fotografii je už troj -generačný dychový súbor s dirigentom prof.
Bienikom.
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Typická trojgeneračná fotografia.
Najstaršiu generáciu zastupuje pán Eduard Chmeliar v strede,/ strednú
generáciu pán Anton Hulin vľavo/ a najmladšiu generáciu Dušan Benko vpravo.
Nové priestory javiska umožnili, že sa tam vmestilo aj tak početné teleso
ako bola dychovka a mohlo začať so skúškami. Dychovka mávala pravidelne
skúšku raz do týždňa, a pred vystúpeniami aj viac krát, podľa potreby. Pod
taktovkou prof. Bienika sa nacvičovali čoraz viac náročné koncertné skladby.
Skúšky pod jeho vedením boli veľmi náročné. Pridržiaval sa hesla „ťažko na
cvičisku ľahko na bojisku.“Táto jeho náročnosť však rýchlo priniesla
požadované ovocie. Lúčanská dychovka sa dostala na vysokú umeleckú úroveň.
V okrese Žilina patrila k najlepšej amatérskej dychovke. Na krajských
prehliadkach sme patrili tiež k tým lepším súborom. Pravidelne sme sa
zúčastňovali celoslovenských prehliadok dychových súborov v rámci
ministerstva výstavby. Odbornými porotami, v ktorých bývali aj dirigenti z
vojenských kapiel a hudobní skladatelia ktorí tvorili aj pre dychovky, sme vždy
boli kladne hodnotení. Prehliadky sa konali vždy v inom kúpeľnom meste v
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rámci kultúrneho leta pre kúpeľných hostí. Tiež sme pravidelne koncertovali v
Rajeckých Tepliciach. Hrávali sme na všetkých podujatiach v našej obci. Boli
sme súčasťou osláv dňa stavbárov v Žiline, Banskej Bystrici ba aj v Bratislave.
Hrávalo sa aj na oslavách SNP a oslobodenia obce a Žiliny. Hrali sme i v
Maďarskom kúpeľnom meste Tapolc. Zúčastnili sme sa i prehliadky dychových
hudieb v Čechách - Kmochov Kolín. Samostatnou kapitolou boli oslavy 1.
mája. Už od 6:00 hod. sa začal budíček. Od Cementárne sa hrajúci pochodoval
po všetkých uliciach v obci.

Zahájenie budíčka pred cementárňou.
Po skončení budíčka a raňajok sme sa presunuli do Žiliny. Tam sa koncertovalo
pred hlavnou tribúnou, na ktorej boli čelní predstavitelia mesta, KSS a hostia zo
zahraničia. Po začatí sprievodu sme hrali do pochodu naším cementárom.
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Slávnostný prvomájový pochod.

Po ukončení osláv 1. mája v Žiline sme sa presunuli do obce, kde
pokračovali oslavy májovou veselicou, na ktorej sme tiež hrali.
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Peknou tradíciou sa stalo slávnostné vyprevádzanie zamestnancov na
zaslúžený dôchodok v doprovode vedenia Cementárne, spolupracovníkov a za
rezkých tónov dychovky.

Pán Joachim Belán odchádza na zaslúžený odpočinok do dôchodku v
doprovode dychovky.
V náplni nášho účinkovania bolo aj hudbou odprevádzať našich občanov
a občanov z okolitých obci na poslednej ceste života.

Odprevádzanie zosnulého smútočným pochodom z domu až na cintorín.
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Medzi významné obdobie našej existencie patrí aj účinkovanie v
slovenskej televízii, kde sme účinkovali 2x. Zvuk sme natáčali v
bratislavskej Redute a obraz v slovenskej televízii v Mlynskej doline. Náš
program bol vysielaný aj v jednej repríze. Druhý krát to bolo v Dome odborov
v Žiline odkiaľ bola vysielaná zábavná relácia slovenskej televízie „mesto
mestu „ kde sme tiež účinkovali.

Natáčanie obrazu v slovenskej televízii v Bratislave z roku1974.
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Pracovná porada dirigenta, režisérky,spevákov a kameramana pred
začiatkom natáčania obrazu.

Posledné minúty pred natáčaním obrazu. V popredí naši speváci Ľudvik
Straňanek a Václav Hulín.
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Fotografia zachytáva lúčanskú dychovku z nakrúcania zábavnej relácie
mesto-mestu pre slovenskú televíziu v roku 1976 v Žiline v Dome odborov.
.
Postupom času sa počet členov dychovky znižoval z viacerých
dôvodov. Starší muzikanti ktorí sa dlhé roky venovali dychovke, zo
zdravotných dôvodov a dôvodu vyššieho veku skončili svoju dychovácku
kariéru a odchádzali na zaslúžený muzikantský dôchodok. Niektorí hráči
najmladšej generácie nezvládali náročnejšie požiadavky dirigenta prof. Bienika
a preto opustili súbor. Ďalšou príčinou bol odchod niektorých mladých členov
študovať mimo Žiliny. No i napriek týmto dôvodom sa súbor stabilizoval na 23
členov a ďalej účinkoval. V prípade väčších koncertov prof. Bienik doplnil
chýbajúce nástroje žiakmi žilinského konzervatória. Občas nám pomáhali aj
speváčky. Jednou z nich bola terajšia významná operná speváčka Sidónia
Haliaková.
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Slávnostný koncert dychovky na tribúne v Žiline z priležitosti1.mája roku 1966.
Na fotografii je zachytená terajšia operná speváčka Sidónia Haliaková, ktorá
nami spievala ako študentka žilinského konzervatória.
Keďže kolobeh života je neúprosný postupom času sa nielen hráči
staršieho veku ,ale aj mladší poberali na večný odpočinok .Počet muzikantov
sa postupne znižoval. Napriek veľkej snahe Tibora Hulina-tenoristu dychovky
udržať dychovku čo najdlhšie, zapožičiaval muzikantov z konzervatória, alebo
z iných súborov. Aj keď niekedy počet zapožičaných muzikantov prevyšoval
domácich vždy to bola lúčanská dychovka. Náhle ochorenie Tibora Hulína a
následné jeho úmrtie znamenalo koniec dychovej hudby v Lietavskej Lúčke.
Bolo to v roku 2O13.
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Šiesta etapa – založenie malej dychovej hudby „Lúčanka.
Niektorí členovia z najmladšej generácie dychovky si založili malú
dychovku Lúčanka.

Členovia malej dychovky Lúčanka
Členovia malej dychovky Lúčanka zadný rad zľava:- Vladimír Kozelbarytón, Alojz Rosinčin – tenor, Emil de Donna - prvá trúbka, Tibor Zvarík
– prvá trúbka, Dušan Benko – B bas, Miroslav Papán – prvý klarinet, predný
rad zľava:- Alojz Michalík – bicie, Miroslav Ďurajka – es trúbka,
Alexander Rosinčin – druhá trúbka, Martin Kováč – es klarinet. Speváčky na
fotografii: Anna Levková, Helena Jančiová. Ako speváci účinkovali ešte Dušan
Dudáš, Viola Ďurdíková a Anastázia Orolinová. Postupom času sa spev zúžil
len na troch členov, Dudáša, Orolinovú a Levkovú. V Lúčanke postupom času
učinkovali ešte Ján Jambor – es klarinet, Štefan Ševčík – klarinet a Viliam
Koprda - B bas.
Pretože jej členovia boli aktívnymi členmi veľkej dychovky od začiatku
bola na dobrej úrovni. Postupným cvičením na skúškach sa jej úroveň
zvyšovala. Bola populárna, účinkovala nielen v obci, ale aj v okolitých obciach
na fašiangoch, majálesoch a hodoch. Hrali sa aj svadby a iné zábavy.
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Koncert Lúčanky pri 100. výročí založenia cementárne v roku 2001.
Známe boli koncerty v Rajeckých Tepliciach pred Kúpeľným domom, v
kúpeľnom dome Baník (terajšia Skalka) alebo v Kunerdskom zámku pre
kúpeľných hostí.(Žiaľ v dnešnej dobe je vyhorený.)Zúčastnili sme sa i na
prehliadke malých dychových súborov v kúpeloch Piešťany z príležitosti
celoslovenských osláv dňa cementárov. Snažili sme sa nadviazať aj na tradíciu
ľudových zvykov v našej obci.
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Ukončenie pôsobenia malej dychovky Lúčanka bolo podobne ako veľkej
dychovky. I keď sme boli mladšieho veku postupne navždy opustili naše rady
traja členovia. To spôsobilo ukončenie jestvovania malej dychovky Lúčanka.
Bolo to cca. v roku 2009. Ešte štyri roky sa ako tak držala veľká dychovka v
našej obci, ale ako som už spomínal v piatej etape aj tá ukončila svoju činnosť v
roku 2 013.
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Záver
Vážení spoluobčania dovolil som si Vám pripomenúť činnosť dychového
súboru v Lietavskej Lúčke od jeho vzniku v roku 1903 až po jeho ukončenie v
roku 2013, čo je 110 rokov. Vystriedali sa v ňom štyri generácie muzikantov.
Verím že táto moja kronika o histórii dychovej hudby v Lietavskej Lúčke
trochu ovplyvní Vaše myslenie a vzťah k dychovej hudbe a dáte svoje deti učiť
sa na dychové nástroje. V našej obci je predsa Základná umelecká škola ktorá
by mohla rozšíriť aj vyučovanie o hru na dychové nástroje .Apelujem i na
starostu obce Ing. Mariana Sliviaka, poslancov obecného zastupiteľstva a
prípadných sponzorov. aby vynaložili maximálne úsilie o obnovenie tradície
dychovej hudby v našej obci.
Verím že táto moja nostalgická spomienka na vznik a pôsobenie dychovej
hudby v Lietavskej Lúčke prispeje k znovu obnoveniu dychovej hudby v našej
obci. V obnovenie tradície dychovej hudby v Lietavskej Lúčke veria jej bývalí
aktívni členovia : Anton Hulín -92 ročný, Dušan Benko -71 ročný,Tibor Zvarik
Ing. -71 ročný. Emil de Donna -70 ročný,Alojz Michalik 68 ročný. Ján Benko
Ing. -68 ročný Ján Papán ml.Ing.-68 ročný.
Spracoval Dušan Benko aktívny člen dychovky hráč na tronbón,
neskôr na B tubu.
Použitý materiál:
Publikácia k šesťdesiatemu výročiu založenia Cementárne z roku 1961,
ktorú spracoval p. Danko Emil Ing.
Fotoalbumu a pamäti ešte žijúcich jej členov.
Lietavská Lúčka február 2019

Koncert na nádvorí kultúrneho domu. Diriguje prof.Bienik
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