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Štěpánovské posvícení

Tradiční štěpánovské
posvícení
Tradiční štěpánovské posvícení
opět přichystalo malým i velkým
návštěvníkům bohatý program.
Kromě každoročních dětských rybářských závodů u rybníka na návsi
se po nebi opět rozletěli papíroví
draci a na hřišti proběhlo napínavé
fotbalové utkání. Samozřejmě nechyběla muzika, a hrálo se nejen
na posvícenské zábavě. Zpestřením
programu byla např. i výstava modelů letadel.

III. Den s dechovkou

III. Den s dechovkou
Třetí ročník dechovkové přehlídky, která se před dvěma lety převlékla do
nového kabátu opět přilákal do skutečského kulturního klubu značné množství příznivců tohoto žánru a to jak z blízkého okolí, tak i ze vzdálenějších
koutů regionu. Krátce po desáté hodině, (kdy akce začínala), byly všechny stoly v sále obsazeny a vzápětí se zaplnil také taneční parket. Jako první zahrála domácí Šeucouská muzika Josefa Skály,
s níž si několik písniček zazpíval i vzácný host - bývalý ředitel Botany - Miroslav Pospíšil.
Velmi se líbilo i vystoupení Dechové hudby Bekras z Litomyšle s kapelníkem Josefem Králem, za níž přijelo i několik nadšených a věrných fanoušků. Třetí kapelou, která celý program uzavírala, byl Golčovanka Tomáše Kotěry z Golčova Jeníkova. A bude to právě GOLČOVANKA, kterou si budete moci poslechnout v koncertním podání s hostem JOSEFEM ZÍMOU. Již dnes
vám můžeme prozradit termín – koncert v Kulturním klubu Skuteč proběhne v úterý 18. ledna 2011 od 18 hodin. Vstupenka bude pravděpodobně stát 120,- Kč a do předprodeje lístky uvolníme
už v závěru tohoto roku. Dechová hudba má v našem regionu silnou tradici a řady příznivců i vaše spokojené reakce dokazují, že pořádat podobné pořady má smysl.
Na viděnou v lednu se těší
Lenka Balounová
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