
              Dychovka pre pamätníkov  
                              
                    I.    DH Unínčanka 
 
A.Hudec – úvodný text: 
 
Dychová hudba Unínčanka bola veľmi populárna najmä v 80-tych 
a 90-tych  rokoch 20.storočia.  
Dychová hudba v malebnej záhoráckej obci Unín však má vyše 
100 ročnú tradíciu. Prvá dychová hudba tu vznikla už v roku 
1895. Dlhé roky to bola bežná dedinská kapela, akých bolo na 
Slovensku  požehnane. Svoju hviezdnu kariéru však naštartovala 
až v 70.rokoch 20.storočia, keď bola znovu založená hudobníkmi 
z Unína a neďalekého Radimova v roku 1970.  Vychádzali 
z interpretácie záhoráckeho folklóru okolia Skalice a Holíča 
a samozrejme aj z unínskych piesní. V roku 1985 vyhrala 
Unínčanka krajskú súťaž dychových hudieb v Piešťanoch , uspela 
aj na Celoslovenskej súťaži MDH v Lednických Rovniach o rok 
neskôr a to ju naštartovalo k nahrávaniu skladieb pre Slovenský 
rozhlas a najmä pre vydavateľstvo Opus. V roku 1987 im vyšla 
prvá LP platňa s názvom Unínčanka a Jožka Černý a v roku 1989 
prvé CD-čko s názvom Slovenské Pomoraví, na ktorom okrem 
spevákov Unínčanky ako hostia účinkovali vynikajúci speváci 
Jožka Černý a Anton Gajdoš. Okrem ľudových piesní z ich 
regiónu sú na týchto nosičoch najmä skladby úspešného 
„záhoráckeho pjesničkára“ Miroslava Iršu, autora mnohých 
skladieb v hudobnej i textovej zložke. Nasledovali vystúpenia 
v Slovenskej televízii, na koncertoch doma i v zahraničí. Žiaľ, 
odchodom Miroslava Iršu do zahraničia  sláva i kvalita kapely 
postupne zanikala. Dnes už môžeme len spomínať, že sme na 
Záhorí mali exelentnú amatérsku dychovú hudbu.  
Dnes si na Unínčanku zaspomíname skladbami z ich CD-čka 
Slovenské Pomoraví. Spievajú Jožka Černý, Anton Gajdoš, Zlatica 
Križánková, Jarmila Jakúbková, Anton Pavčo a Izidor Vanek. 
Unínčanku vedie Ján Juriga.  
Príjemné počúvanie vám želá Adam Hudec.            cca 3,00´ 
 
1. Slovenské Pomoraví        - valčík     3,42´ 
2. V Uníne                           - polka      2,43´ 
3. Ej, búdo kamenná           - pieseň     2,42´ 
4. V kopčanském rybníčku  - rýchla     1,42´ 
5. Na Annu                          - polka       3,16´ 
6. Neni nám súdzené           - pieseň      3,49´ 
7. Do rána bílého                 - polka       2,15´ 
8. Pomož ty mne, kamaráde – pieseň     5,20´ 
 
                              spolu durata – 25,29´  + 3,00 text        


