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V nedeľu, 2. októbra 2011 sa v sále kultúrneho domu uskutočnil 5. ročník hudobno - zábavného
programu Spieva celá dedina. Úvodná báseň v podaní Vladimíra Ondrejku st. v kombinácii s
hudobným doprovodom Lucie Dianovej a Štefana Juríka ml. vhodne naladila atmosféru v celej
sále. V nasledujúcich dvoch hodinách si preplnená sála vypočula dvanásť speváckych výkonov
detí, strednej generácie i dôchodcov. Odzneli piesne ľudové, moderné, všetko s výborným
hudobným doprovodom DH Skýcovanka a so skvelým aranžmánom Štefana Juríka ml.
Poďakovanie si zaslúžia všetci účinkujúci. Bolo to vtipné a výborne to zapadlo do celkovej
atmosféry, ktorá bola v sále.

Veľký obdiv a poďakovanie si však zaslúžia všetci speváci a hudobníci, ktorí nás potešili i
zabavili. Najväčšie poďakovanie a uznanie patrí Ľubovi Hosťoveckému za celú organizáciu a
realizáciu programu. Bol to opäť jeden z tých dní, na ktoré sa bude spomínať ešte dlho po
rokoch. Ďakujeme, Ľubo :)

Na záver by som si dovolil pár postrehov :

- Bolo by ozaj fajn, keby aj na Skýcove začalo platiť pravidlo slušnosti k účinkujúcim a
organizátorom podujatí. Keď je začiatok o 17.00 tak to znamená, že vtedy program začína a
nie to, že sa vyberiem z domu.

- Každému prítomnému v sále bolo jasné, že kultúrny dom súrne potrebuje nové stoličky. Viem,
že nie sú financie,ale postupným dopĺňaním by sa súčasná situácia dala určite riešiť.

- Za uváženie stojí výraznejšia podpora podobných podujatí. Sála bola preplnená a diváci
nadmieru spokojní. Je mi jasné, že Ľ. Hosťoveckého na podobnú akciu tak skoro
nenahovoríme, ale po nedeľňajšom popoludní je každému jasné, že naši muzikanti a speváci
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by pokojne odohrali nezabudnuteľnú zábavu :)
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