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Olympijský
park Pardubice
2016 se blíží
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Letní měsíce
ve znamení kultury
Pomalu jsme překročili datum astronomického
léta, dětem začínají velké školní prázdniny, blíží
se čas dovolených a vypadá to, že letošní prázdninové měsíce budou opět teplé a suché jako
ty loňské. Proto chcete-li se na chvilku schovat
před rozběsněnými slunečními paprsky a podlehnout vábení múz, máme pro Vás tip v dalších řádcích.
Galerie v kostele i sochařský park v přírodě
V těchto dnech obec Dříteč doslova ožívá uměním, nebotť
byla obohacena o dvě zajímavé akce. Místní kostel se
stal doslova kulturním svatostánkem, nebotť jeho interiér
v současnosti okrašlují vystavené obrazy místních obyvatel.
Vedle oltáře tak naleznete krásné zpodobnění zévy obrovské, či se můžete pokochat stříbřitým měsícem nořícím se
do mořských vln, což je jen malá ochutnávka toho, co lze
zde spatřit.
Vůbec výzdoba interiéru dřítečského kostela sv. Petra
a Pavla je velkým zážitkem, nebotť je to dílo malíře Vokol-

Výstava ve Dřítči, v popředí oltář mistra Vokolka

Výmalba malíře Vokolka v dřítečském kostele.

I tento obraz uvidíte ve Dřítči.

ka, který jej uvedl do
této podoby během
éry, kdy naše republika byla podrobena
diktátu srpu a kladiva. Výmalba kostela
znázorňuje biblickou
archu, avšak zároveň
reaguje i na tehdy
probíhající dějinné
události, především
Karibskou krizi.
Alej U Čápa ve Dřítči
Pozorný návštěvník si
tak při našponování zraku všimne, že vedle postav svatých
uvidíte i vojáky s kalašnikovy a další neobvyklé výjevy. Návštěva výstavy i prohlídka kostela rozhodně stojí za to. Výstava je přístupná každou neděli od 9,15 do 10,15 hodin
až do konce srpna 2016.
Druhým zajímavým místem ve Dřítči, které bylo v nedávné
době upraveno pro potěchu oka, je park U Čápa. Tato
nově zrekonstruovaná alej přímo zve k odpočinku každého znaveného poutníka. Mezi stíny místních stromů uvidíte
krásné dřevěné sochy, které zpodobňují víly, vodníky a…
schválně se přijdďte podívat koho dál. Alej naleznete jen
pár kroku za školkou.
V půlce června proběhly hry svazku obce Loučná
3. ročník tradičního pětiboje se odehrál tentokrát ve Chvojenci. Tato akce byla spojena s oslavami obce Chvojenec,
která třídenním veselím oslavila 680 let od první zmínky
o obci a 130. výročí založení SDH. Na startovní čáru se
při této akci staví družstva obcí sdružených právě ve svazku obcí Loučná
a soutěží v netradičních disciplínách.
Jedná se o velmi originální myšlenku, která nemá v republice obdoby
a která přispívá k soudržnosti regionu, protože nejde v podstatě ani tak
o vítězství, jako o to, na chvíli se zastavit
a sednout si k pivu a párku a jen tak
si popovídat s kamarády ze sousedství.
Hudebník v aleji U Čápa

