„Deň dychovky – druhý dych našej slovenskej ľudovej hudby“
29.07.2012 v obci Bijacovce
Jedným z najstarších a najkrajších umeleckých prejavov je hudba a spev. Človek si
spieva, keď je šťastný, alebo naopak smúti. V piesňach sa zobrazuje citový život každého
z nás. Podobne ako u Vás aj v našej Miestnej akčnej skupine LEV sme svedkami toho ako
mnohé tradície zostávajú uchovávané v povedomí vďaka hudobným telesám, ktoré
v regióne pôsobia. Územie v okolí Levoče (MAS LEV) má zdatný kapitál vo forme
pestrého folklóru, množstva zručných ľudí a oplýva prírodným, historickým a kultúrnym
bohatstvom, zakomponovaným nielen do nehnuteľných pamiatok, ale aj do snahy o
udržiavanie zvykov aj tradícií. Tieto aspekty sú jedným z dôležitých faktorov pre
zachovanie kultúrnej identity, avšak v súčasnosti starostlivosť, či záujem o ne ako bolo
vidieť na akcii neklesá. Deň dychovky (začiatok: 13.00 hod) bol podporený
prostredníctvom projektu spolupráce OZ MAS LEV, o.z. s MAS Rýmařovsko (Česká
republika) pod názvom „Kde bolo, tam bolo ...“. Projekt zapojil do spolupráce širšie
územie a rôzne záujmové skupiny ako sú samosprávy, dobrovoľné združenia – dychové
hudby, aktívnych občanov, návštevníkov územia. História tejto akcie siaha až k podujatiu
s názvom „Bijacovská krídlovka“ (1995), ktoré sa uskutočnilo taktiež v atraktívnom
prostredí Bijacovského kaštieľa za účasti 8 dychových hudieb. Ďalšou významnou
udalosťou v obci boli oslavy 30. výročia založenia DH Bijacovčanka.
Bijacovský park, v okolí kaštieľa, nás privítal nielen milým obecenstvom, ale aj
horúcim slnkom. Cieľom podujatia bolo stimulovať rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
zvýšením atraktívnosti regiónu a oživením ľudového umenia miestnej kultúry.
Podujatie bolo spestrené prítomnosťou remeselníka s tradičnými výrobkami
(maľovanie na drevo, kováčske výrobky, prútené košíky), „ochutené“ tradičným
guľášom a „oživené“ malou ZOO v areáli kaštieľa. Potešilo nás, že na podujatí si podali
ruky zástupcovia štyroch dychových hudieb, dve z územia MAS LEV (DH Bijacovčanka
a DH Ordzovianka), hosťom na podujatí bola DH Vlašanka, z mesta Spišské Vlachy. Prvá
sa predstavila Dychová hudba Vlašanka, ktorá predviedla skladby mnohých
hudobných majstrov, ľudové piesne, orchestrálne melódie, ale nás zaujala hlavne
repertoárom súčasných moderných skladieb v podaní dychových nástrojov. Začiatky
tejto skupiny siahajú až do roku 1894, a úspechmi sa pýšia nielen doma, ale aj
v zahraničí. Druhou skupinou bola domáca Dychová hudba Bijacovčanka, ktorá
vznikla v roku 1984 ako odnož na okolí dávno známej a populárnej dychovky
Ordzovianka. Jej prvým predsedom bol Anton Pavluvčík a dirigentom Pavol Koperdák
z Ordzovian. Počas 30. ročnej činnosti svojim repertoárom spríjemňuje život v obci i
mimo nej na tanečných zábavách a veseliciach. Aj v dnešných časoch je o aktivity daného
druhu u nás záujem, čím sa obnovujú a zachovávajú miestne ľudové zvyky. Svojich
poslucháčov nesklamali ani na tomto podujatí organizovanom obcou Bijacovce a OZ MAS
LEV.
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Dychová hudba Ordzovianka prišla na podujatie z malebnej obce Ordzovany. Ich
účinkovanie bolo zamerané na ľudové piesne, prevažne z regiónu. Všetky skupiny sa
ukázali ako veľký potenciál územia, aj ako možná súčasť turistického balíčka.
Zorganizované podujatie podporilo význam zachovania ľudovej dychovej hudby v obci
Bijacovce (aj v regióne), zmobilizovalo ľudský potenciál a podporilo dlhoročne
fungujúce partnerstvo obcí, dychovkárov a milovníkov dychoviek.
Hudba a jej rôzne podoby majú v kultúre „územia leva“ mimoriadne významné
postavenie. Všetci pevne veríme, že dokážu preklenúť aj zdanlivo nepriaznivé obdobie
kultúrnej krízy a svojím umením budú tešiť ďalšie a ďalšie nastávajúce generácie
a stretneme sa s nimi aj pri mnohých ďalších podujatiach.
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