dechovek se vytvořila silná přátelská pouta
a mnohá z nich trvají dodnes. Přátelské svazky
nepřetrhalo ani osamostatnění Slovenska
na začátku devadesátých let 20. století. Politikové
sice vytvořili hranice, vzájemné porozumění
a pouta mezi Čechy a Slováky však trvají dál. Ba co
více, podpisem Smlouvy o přátelství a spolupráci
mezi městem Hradec nad Moravicí a městem
Liptovský Hrádok v roce 1995 byly vztahy
prohloubeny a povýšeny na úroveň oficiální
spolupráce dvou poměrně stejně velkých měst.
Pohled na historii vzájemných kontaktů mezi
obyvateli Hradce nad Moravicí a Liptovského
Hrádku ukazuje, že ani stovky kilometrů ani státní
hranice nemohou zabránit lidem s dobrou vůlí,
aby se setkávali a společně sdíleli svůj zápal pro
rozličné aktivity. Vždyť společné zájmy nás spojují.

Zpracování a tisk letáku byl podpořen finančním
příspěvkem v rámci Programu přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013,
Fond mikroprojektů, projekt: Společné zájmy spojují.
Poskytovatel příspěvku Region Bílé Karpaty.
Tisk 2014.

120 LET
DECHOVÉ HUDBY
V HRADCI
NAD MORAVICÍ
1894 - 2014

FOND MIKROPROJEKTŮ

ČERVEN 2014
Město Hradec nad Moravicí

Po první světové válce v roce
1919 vznikly v Hradci další
dechovky pod vedením
kapelníků Josefa Lazeckého,
či Andělína Duška. V roce 1962
dochází ke sloučení těchto
hudeb a vedení se ujímá
Josef Lazecký ml. Jak běžel
čas, ve vedení dechovky se
střídají kapelníci Josef Spratek,
Jaromír Eller, Ladislav Štalcer,
Milík Chamrád. V současné
době je kapelníkem Karel
Müller a uměleckým vedoucím
a dirigentem je Ing. Jiří Šrom.
V součastné době má soubor
31 členů. V novodobé historii
orchestru působili jako umělečtí

V letošním roce uplyne
již 120 let ode dne,
kdy krejčí Petr Kvasnička
v roce 1894 založil
v Podolí první českou
lidovou dechovku.

vedoucí a dirigenti František

Liptovský Hrádok v roce 1973 Ing. Ľubor Patsch

Horák a Štefan Revaj, kteří se

jako 12-ti členný soubor, který se rychle rozrostl

výrazně podíleli na jeho současné umělecké úrovni.

na 26 členů. Přelomovým rokem ve vzájemných

Od roku 1977 se začíná odvíjet příběh družebních

stycích obou dechovek byl rok 1979, kdy

vztahů s dechovkou z Liptovského Hrádku.

ZV ROH národního podniku Tesla Liptovský

Dechovku založil při Závodním klubu ROH Tesla

Hrádok uzavřel dohodu s uměleckým vedoucím
a dirigentem dechového orchestru Hradec
nad Moravicí Františkem Horákem o převzetí
uměleckého vedení jejich orchestru. Na základě
této dohody František Horák jednou měsíčně
dojížděl do Liptovského Hrádku a s dechovkou
pracoval. To vedlo k utužení vzájemné spolupráce
a přátelství obou dechovek. František Horák
čile aranžoval a co psal, psal pro obě dechovky.
To umožňovalo pořádat společné koncerty
jak v Opavě, tak na Liptově. Mezi členy obou

