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a návratu ke korenum!

Když jsem dnes spechal ,abych již, konecne napsal jakýsi úvodník a dokoncil šesté císlo našeho
zpravodaje ,probouzelo se ze všech stran nádherné ráno.Do okna vonely cerstve pokosené louky
a vedle soused si pískal tak skve1c,y,ejsem si jej popletl s hordou špacku,kterí sídlí v prastaré budce
(stc1leji chceme vycistiL1 opr<1vit)na roz;loy.ilém orechu.Ten jsem sázel s mým tatínkem a dnes nám
již také trochu preká7,L]e to probIl'In, jak potreby dneška a to ostatní, patricne sestavit do ,rekneme,
do jakési harmonie.Myslím,že je to ve všech "clovecích" denních i dlouhodobých cinnostech .Jen
nevím zda tento problém l-c:šilzlodcj,který kolem pátého cervna ukradl plastiku svatého Václava
v Tatobitech.Krátce predtím jiste nerešil problém další chmaták .Ten zase serval na tatobitské
hrbitovní zdi témer veškerý medenný plech.Když jsem tyto místa procházel, tak jsem mel pocit
n<Ívr<1tudo ncull'šených dob válel·ných.TcnlokrÚl však nevírnc, kdo je nájezdník.K dovršení všeho
jsem to rllno potkal u kostela sVutého Vavrince panu dekana .který mi mlcky ukázal na hrobech
ležící žebrík."Tím žebríkem mi chteli vykrást kostel",sdelil mi rozcilený duchovní správce. Potešila
mne z toho pouze ta zámena "n(íš" /.a "mÚj".Uvcdomil jsem si,že to ješte není tuk špatné,když to
mnohým
z nás ješte'_ není úplne
jedno co se deje.A
to ve všech denních
i
dlouhodobých"clovecích"cinnostech.Myslím,že
by si to meli uvedomit i páni politici. Mnohdy si
totiž pletou neomezenou správu se sverenou pécí.Nechte me nyní napadlo i jedno kvetnové výrocí.
Práve pred tristaosmdcsátiosmi lety (1618)sc uskutecnila v Praze jedna defenestrace.Nyní bychom
ji potrebovali na vyporádání se s množícími se poberty.Utešuje mne však nadejná zpráva z oblasti
témer okulb1í.Prý se stlllc více rodí detí indigo.To prý jsou deti,které mají auru (pokud jste schopni
ji videt)této barvy.Tyto _deti prý si prinášejí na svet vedomí o tom, proc na tento svet prišly.A
potešující je na tom ješte tO,že prý to ani pozdeji nezapomínají.My, bežní lidé,toto vedomí již
v detském veku zapomeneme.Proste
náš program postupne bledne do ztracena.Když jsem se
naposledy díval na svého vnuka ,ponekud jsem se zastydel pred jeho cistým pohledem a také jsem
se utešil nadejí,že ten jeho pohled bude moci zustat cistý co nejdéle i v dospívání.V jeho auru verím
i v auru mé vnucky a všech ostatních detÍ-Jiste v to verili i naši predkové, když v Tatobitech sázeli
víra
lípu.Jejich poselství víry se dochovalo pres staletí do dnešnich dnu.Obcas byla lípa
narušena,obcas na ní néjaká vetev uschla nebo byla zlomena,ale vždy její základ zustal.Nechci se o
ní více rozepisovat,protože podobná slova jiste zaznejí i na Slavnosti lípy,kterou obcanské sdruženi
Dedina porádá 24.cervna v Tatobitech a já vás na ní srdecne zvu.5ejdeme se,abychom také
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zapremýšleli jak opet pozvednout naší obec obcanskou a jak ji chránit v budoucnu.Proto jsme také
sverili symbolické zasazení dvou nových lip v naší obci- detem.Tak jako jsou nové lípy odnoží té
naší "tisicileté", jsou naše deti její nadejí.
Za OS Dedina Petr Pešek
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Perspektivy Tatobit v rámci evropského geoparku Ceský ráj
Tomáš Rídkošil
.
Mezi zajímavá místa geoparku Ceský ráj patrí Tatobity, které leží na jihovýchodním úpatí
Kozákova. Není divu, že práve zde se v roce 1925 usadil a plných tricet let žil malír Jan
Dedina. Z horní cásti obce je krásný rozhled po Ceském niji od Ještedu k Troskám a dál k
Táboru a k Prachovským skalám. A k tomu se nehlub oko pod zemí skrývá nerostné bohatství,
které obec proslavilo v minulosti. Již v 16. století byla rozšírena težba vápence a pálení vápna.
Doly byly 8 až 20 loktu hluboké a místy pažené, aby se nezasypaly. Nejstarší písemná zpráva
pochází z roku 1599, kdy radní z Mladé Boleslavi poslali pro vápno do Tatobit 18 vozu. Také
místní rozváželi tatobitské vápno široko daleko. V roce 1612 bylo použito pri výstavbe
turnovské školy a v roce 1620 pri stavbe radnice v Turnove. Pálení a rozvážení vápna ješte
v 19. století živilo mnoho lidí. Tato výroba však zanikla, když byla v roce 1860 uvedena do
provozu železnice pres Železný Brod. V okolí Železného Brodu jsou zdroje vápence prímo na
povrchu a uhlí, jako nezbytné palivo, bylo po dráze dobre dostupné. Tatobity, kde se vápenec
težil pod zemí a dovoz paliva byl drahý, nemohly Brodu konkurovat. Místní obyvatelé se
rychle preorientovali na jiné remeslo. Od roku 1887 se v Tatobitech brousily ceské granáty a
od roku 1891 se navlékaly korále. Tehdejší výroba poskytovala denne všem brusicum v obci
príjmy až 500 zlatých. Témer v každém dome byl tzv. "šlejfrcajk", jak se vybavení brusicské
dílny ríkávalo. "Verštat", za kterým brusic roztácel "šejbu", kotouc na nemž se brousila hlavne
skelná kompozici, stával ve svetnicce hned u okna. Hotové zboží se prímo na míste odvádelo
faktorum nebo se nosilo do Rovenska pod Troskami a Turnova. Ješte na pocátku 20. století
bylo v Tatobitech broušení i navlékání korálu vedle zemedelství stále hlavním zdrojem obživy.
Nekterí si privydelávali i tím, že vyrábeli z kozákovských jaspisu a achátu ruzné upomínkové
predmety. Dnes by se taková výroba uživila jen steží. Nový pohled na další rozvoj Tatobit
nabízí geopark.
Geoparky poskytují obraz o vývoji Zeme a dokládají vliv místního prírodního bohatství
na spolecnosti. Základem cinnosti evropských geoparku jsou tri pilíre. Zachování geologického
dedictví, vzdelávání a udržitelný rozvoj oblasti. S durazem na geologické bohatství propagují
všechna hlediska prírodního a kulturního dedictví regionu. V tomto smeru má geopark Ceský
ráj velký potenciál. Zatím turisté navštevují predevším nejznámejší skalní mesta a jen nekolik
kilometru dál jsou jiné možnosti nevyužívány. Z hlediska možností v rámci rozvoje turismu je
výjimecnost Ceského ráje od ostatních geoparku výrazná.
Výstavba geoparku je dlouhodobý projekt, ve kterém duležitou úlohu hrají obce. Na druhé
strane evropský geopark UNESCO aktivne pomáhá obcím v urcování smeru rozvoje. Uvedené
dva príklady, které dokládají vliv nerostného bohatství na rozvoj Tatobit, nejsou jediné. Na ne
navazují památky vcetne slavné lípy a dlouhá historie obce. K dalším místním pokladum patrí i
cinnost sdružení Dedina. V budoucnosti jde o to, všechny tyto hodnoty vhodne propojit. K
využití hodnot krajiny, kulturních památek je potrebné vytvorit zázemí. Prímo se nabízí
vybudování multifunkcního centra v míste bývalého domu Jana Dediny. V rámci péce o
krajinu realizovat v tesném sousedství již pripravený projekt rybníka. Prímo se nabízí
vytvorení nekolika zajímavých stezek prímo v obci a nejbližším okolí i jejich propojení
s okolními pametihodnostmi v Rovensku pod Troskami, na Kozákove, Klokocských skalách
atd. Témer okamžite je možné pripravit programy pro školy, které se budou zabývat
vzdeláváním, návštevami lokalit s kvalifIkovaným pruvodcem, výstavami, propagacní cinností
a geoturistikou. Cílem je vyvolat zájem potenciálního návštevníka a presvedcit jej, aby území
navštívil a postupne si jej zamiloval a na oblíbené místo se vracel. V pestré nabídce nesmí
chybet vzdelávací a turistické programy,ale i místní výrobky. Tatobity i geopark mají ted
jedinecnou príležitost vytvorit unikátní dílo, které pritáhne zájemce nejen z Cech, ale bude na
úrovni soucasné Evropy.

Jan Dedina: Chalupa pod Kozákovem
Prišel nám velmi milý dopis a prihláška do sdružení od pana profesora Jaromíra Horácka z Turnova :
..... procet{ jsem pozorne ja/t 7'vuj srdecný dopis ,ta/t zajímavé príCofiy,/tteré svedcí o tom,ja/t
ínspimjirí je zrod ušfecfitiIi traáíce a kPB{ možností Vám postupne na5íáne.Svérázná áedina tím
vším muže jen zísRgt.Jiste 6y fec/ife ráái násfedova[~afe ne všude se nacliází toú{prvopocátecnícli
podnetu, l?Jeré(ze dá{ rozvijet v zájmu ven/tovslijfio spo{ecenstvi
9.1.ámz tofio radost.

Srdecne zdraví a priliCáš/tu ráá pripojuje
Jaromír J{oráce/t

Na zacátku kvetna (4.5.06) mel pan profesor v Turnove slavnostní vecer ,na kterém byla krtena nová
sbírka jeho poezie Stopy v písku ... Byl to nádherný vecer.Škoda,že panu profesorovi neubývá
let.Takových osobností tolik bychom potfebovali.Vím, jak byl nadšen výstavou díla Jana Dediny
v zárí lonského roku.Myslím,že pod obrázkem Jana Dediny je v našem zpravodaji jeho dopis na
správném míste.
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Urozená Paní ,paní Lípa z Tatobit.
To šlechtické oznacení si zaslouží nebot již celá staletí streží svoje starobylé "Iéno"a její erb se stal
znakem obce.Jeden fotografující turista o ní pronesl obdivnou vetu:"To není strom,to je
socha!"Ano,je to prírodní monument a pro Tatobity symbol i kultovní objekt.Hlavne však to je dosud
žijící svedek naší dávné minulosti,prítel,který se potkával s temi,kterí dali naší obci jméno.Ríká
se,že je tisíc let stará,ale i kdyby to bylo méne,její vek je úctyhodný a pro tento druh stromu
neobvyklý.Ve svém živote již mela nekolikrát na kahánku a jen s pomocí Tatobáku,kterí si bez ní
nedovedli existenci obce predstavit,prežila a znovu se omladila.Naše Lípa zrejme neroste náhodou
na nejvyšším bode nad od praveku osídleným údolím Tisovky-tedy na míste zvlášte
významném.Možná zde naši dávní predkové vykonávali svoje pohanské obradY,vítali jaro erotickými
oslavami bohyne plodnosti Lady a nebo se tu radili starešinové obce a byla-Ii zde zasazena lípa a
nebo snad vyrostla sama,stala se jiste stromem posvátným. O tom svedcí i to ,že se nikdo za celá
staletí neodvážil jí ublížit.Dodnes tu pUSObíjakýsi genius loci-duch místa a nebo možná duše
stromu,vedoucí každého k pOkore,úcte a obdivu.
Za mého mládí byla paní Lípa již pekne obezdená,opatrená kovaným oplocením a
schodištem,aby se do ní dalo úzkým otvorem vcházet Všecko to prý porídil Pevecký spolek
tatobitských mládencu.Uvnitr,tehdy ješte uzavreného kmene byla prostorná dutina s jednoduchou
lavickou.V padesátých letech se však pri bouri odlomila celá jižní cást kmene.Zbylo torzo,snad jen
polovlna,a to bylo zajišteno mohutnými obrucemi,které vyrobil místní remeslník Josef JaCek.Po
bývalé dutine zustal jen zvetšený prostor pred stromem.Odlomené zbytky stály nekolik let u domku
pana Sedláka,až zcela ztrouchnively,protože se nikdo neodvážil je spálit.V té dobe mela také
sesuvem pudy obnažené koreny nad potOkem a bylo potreby mnoho pudy k jejich zasypánLAle
vyplatilo se to,stará Paní se opet zotavila a po nejnovejším zakonzervování zacala
mládnout.Škoda,že v ní dodnes není ta lavicka,abychom si v ní vecer mohli sednout a zaposlouchat
se do šepotu listu,jiste by nám vyprávela o starýCh casech,kdy se kolem slavilo,zpívalo,hrálo
divadlo,deti se v ní schovávaly a dospelejší randili.
Ta stará Paní je urcite velice moudrá,nebot v behu staletí mnoho videla i slyšela.Jiste prežije i
nás,soucasníky,je tedy a bude historickým dedictvím i pro nové potomky.
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Mánek Bretislav
Kronikár obce Tatobity
a clen obcanského sdružení "Dedina"

* * *

***

* * *

***

Slávek Mánek velmi pusobive popsal naši paní Lípu,kterou obdivoval Mistr Dedina a rád ji navštevoval se
svými práteli,kterým se rád pochlubil starobylým stromem.Ješte chceme pripomenout,že na Slavnosti lípy
obdrží každý z úcastníku Pametní list našeho sdruženUe na nem detská kresbicka lípy a básen Jana Dediny
juniora (* 1906 ve Francii-+ 1980 v Tatobitech),kterou napsal v roce 1957 : Naší tisícileté lípe .
Uvedený clánek B.Mánka mužete také najít na internetu www.rainet.cz .Jediné co nám zatím pripravovanou
slavnost kazí je krádež sošky"sv..Václava od kameníka a lidového sochare Josefa Zemana zhotovená nekde
v druhé polovine devatenáctého století.Škoda je to ovšem nedozírná.Bodejž by tomu kdo tuto krádež
zpusobil ... atd.
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H http://kamenekrlze.wz.cz!
Zatímco anonymní haldy kamení
prechází normální clovek bežne
bez povšimnutí (samozrejme
krome ztencujícího se kopce
Tlustce), solitérum je od nepameti
venována zvýšená pozornost.
Nestojí vetšinou jen tak, a pokud
ano, tak se tím hned dostanou
do povestí, což jim však funkci
Pametnf obelisk na mfste malírova zboreného domku a ateliéru v Tatobitech

automaticky zarucuje, Zvláštní
podskupinu predstavují "kamenné
kríže" a "krížové kameny" (Steinkreuze, Kreuzsteine), nekdy také
zúžene nazývané "smírcí kríže"
(StJhnekreuze), Jim se cele venuje
stránka Kamenné kríže a krížové

Jan Dedina na své zahrade (30. léta)

Dobrý malír, špatný voják
Obcanské sdružení Dedina
Vše,chna
polr~í ve
t:áva
~ možna 1 tatosláv:
otrepana
ta vas
napadne, když se v Tatobitech zadíváte nedaleko kostela sv. Vavrince na paloucek, kdeješte nedávno
(do roku 2002) stál dum a ateliér
Jana Dediny. Radeji ani nepátrat po
tom, co se s místem, které svým nábojem nikterak nezaostává za Reynkovým Petrkovem, melo stát, když
byl dÚm s atelierem stržen. Na jare
roku 2003 se ale osudu pripravenému obcí postavilo nekolik lidí, kterí znali dílo a v nekterých prípadech
i osobu malíre J. Dediny. Vzniklo tak Obcanské sdru;:eni Dédinll, jehož
jméno evokuje nejen vzpomínku na
proslaveného
(predevším ve Francii) umelce, ale melo by b),t i synonymcrn venkova a ~J1ášenliv()sli.
Jan Dedina se narodil v roce
11)70,nikoliv však ve zmirlOvaných
Tatobitech, ale ve Strakách u Nymburka, kde je i pochován. Do 1;\10bit prišel v roce 1928 a nalivalo se
zde usadil až roku 1930, kdy byla
dokoncena stavba (pÚvodne letního) domku a ateliéru. Pozemek,

který ke stavbe prinálcžel, mé! rozlohu dva hektary a Dedinova roclina tu vytvorila malebnou zahradu
v,'etne men.'í aleje m'ocn)'Cb stromÚ, která je patrná dodnes.
Dedinova cesta od Nymburka do
Tatobit byla mnohem delší, ncž napovídá mapa. V Praze vyswdoval
umeleckoprlIlllyslovou
školIl (kresbu u F Ženíška a nH)(lclov;;ní u J.
V. ,vlyslbeka) a pozdeji Akademii
v)'tvarn)'eh umení (u prolCsora j\1.
Pirnera). Po absolutoriu Inusel narukovat a s 2~>'plukem byl odvclen do Tridentu. RakoIlsk)' vojensk)' dril se ale prícil jeho založení,
a tak z vojny dezertoval (když byl
dÚstojníky vyslán, aby si nakoupil
barvy a namaloval jejich ,nanžclky).
Nejprve pobýval v Itálii a pak odjel do Francie, kde už byl jeho bratr Václav, ktclý také dezertoval. Živobytí v Paríži bylo n;Írocné, I1akonec se a!c nadcjný UIIlC!cCprosadil,
a tak se vedle A. i\luchy, V. Brožíka
ci L. i\larolda objevilo další jméno
umelce z ceských zemí. Získal cestné uznání na svctové v)'stavc v 1'0·
ce '900 ajeho kresby ze života Jana
Husa mu dokonce prinesly trvalé pozvání do prestižního Salonu,

Deska na pametn(m obellsku
(kveten 2005)

tc ObiillIJkého

v Cechách

..-rfm.:mi

v živolJCililIiI hned

ncje to i pades;ítlct, kdy J. lkdin;1
zenlÍ'el, V Úrí tedy probehla v i\! uzeu (:eského r:Ije v Tumovc v)'stava ])cdinových dcl a na Ulístc, kde
kd)'si sLíval jeho di'rm, b)'1 odkr)'t
obelisk. i\Lr!írova zahrada tak v,eIn

lil http://www.smircikrize.euweb.cz!
Podobné vášni propadli Jaroslav
Brojír a František Svoboda, kterí
již stránku Smírcí kríŽe, krížové
kameny a jiné pozoruhodné ka-

pi'ícllOzím pripomíuá toho, kdo inspirativní oázu vybudoval i opatroval. Zde se i pravidelnc ua zacátku Z;\i"í koná

akce

menné památky staciií zahltit více
než 1150 objekty, Sem patrí odpocinkové kameny, hranicní kameny,

pro dt,ti n'lI.\'al1"1

.,YilllIiI/lIl}illI/lmi:rllIil~)" Iklem

by 'Ilcly

brzdové kameny, pranýre a menhi-

být urceny i další aktivit)', k nimž se
j)MilIiI chySLí, a 10 vyuášcní I'vIorany" SI"vnosti lípy (v '!;llobitech sc
uaeh;Ízí Údajnc ucjstarší lípa v (:cchách). Nadcji na opctovné, byi
sY'llbolické spojení Dcdin)' s Pat'íží
dává v rámci U N ESC() projekt ,~(ojJilrklI, kteIý by mcl zahrnovat Koz:l-

ry. Autori za kameny konají jakési
poutní expedice (bez ohledu na
terén, pocasí a výsledek výpravy).
A pokud se dozvedí, treba i dodatecne, že byl kámen nenechavci
zcizen, pokládají za oprávnené
celospolecenské
desideratum,
aby byl navrácen

kov i s pJ-i!chlými obcemi. 'I:,k by Sl'
dávný prítel A. Rodina a II. '''HI!ouse-Lautrcca, autor Illnoha dcl,
která vlastní nejen cesk;Í Národní
galerie, (l1e i LOllvre ci Národní ga·
Inie v Bruselu, díky sdružení <:ílajícíll1t! dnes více než OSIlHks,lt lidí
(u'j, i z Rakouska,

tam, kam patrí,

tedy do volné prírody. Všechny
zákonem nechránené pametní
a vzpomínkové kameny, které patrí
k základum pikohistorie, mohou
být pokládány za res null;us ("vec
bez pána") pouze temi, kterí sami
žádnou parne! nemají.
das;k@nln.cz

NCInecka a Fr;ln-

cic) mohl dostat i do lTsk"ho povL'do!nÍ.
11'<111 COW:I U JJ:.(
DtJtNY

krížu

a na Morave, prípadne

nahlédnout do strucných zpráv
o posledních setkáních Spolec·
nosti pro výzkum kamenných krížu
pri mestském muzeu v Aši, která
byla založena roku 1984.

dvakrát. Dne: I. zárí uply"ulo 'Tj
let od umelcova Ilarození
ti ...,Olll:tI<.;-

každorocne a na kterou byli umclci zváni po peclivém výbenI. Pt'cs
vcškerý úspcch se ale malÍ!' cl1tcl
vrátit domlJ. Císar v.'ak jeho žádosti o prominIltí trestu za dezerci odmítal velmi slrozc: nO/ilf mld/!; J'jilllN{lvr;J! f}JlI hyl flllJ()ŽIlCIl
až

sledovat výskyt kamenných

v}'znamným

na výstavu, která se konala v Paríži

I~Ý m!irik.

kameny (stehuje se ze starší verze
http://krize.webpark.cz/krize.htm
),
kterou zdarile spravují a neustále
pribývajícími kameny dláždí Michal
Hájek a Jana Slabenáková. Zde
lze také na prehledných mapkách

v roce: '9°1::. (:eské prostI'edí však
k ncmu nebylo prívctivé lak jako
Paríž. Klid a inspiraci pro svou pr:,ci nakoncc IIlalíi' ua,d v krajinc pod
KoÚkovem.
Rok 200sje

."

A

SOUCASNOST

1212005

II

Uvedený clánek o Janu Dedinovi a obcanském sdružení jsme si dovolili pretisknout z mesÍcníku Dejiny a
soucasnost -prosinec 2005.Pretiskujeme celou stránku .Kéž by podobnou pozornost "zapadlým
vlastencUIn"jak nazvali tuto rubriku, venovali i další média.

."

Vzpomínka Jana Dedina na sochare Emila Antoina Bourdella
.. ------ -- _-- - .. -- --_
- -- -- -- -- ....•... - .. -- ---- ---- -- -- --- -- --- .... ------- -- .. -------...

.•.

IBourdelle

.•.

.•..•.

1861-1929, fr. sochar, žák Rodinuvl

Vzpomínám na první výstavu v Bagatele v nádherném letohrádku v BouloDském lese, kterou porádala Société
Nationale de Beaux Arts. Chodil jsem tam s Bourdellem a Albertem Besnardem, Rodinem, Despiauem. Videl jsem
tam Eugena Carriera, velikého Pivise de Chavana a jiné. Tam klecelijsme v olxlivu - takrka - pred podobiznami z
18.století- pana Juqresa - a cítili jsme se zavázáni svatým slibem, že všichni pujdeme tou cestou poctivost~ která jest
urcena talentum a dosáhneme vavrínu nesmrtelnosti.
Dlouho sedeli jsme u Bourdella v jeho skromné jídelne v Impase du Maine a ješte o jedné hodine po Plllnoci nemohli
jsme se rozloucit Když Bourdelle mluvilo jílu - o modelovací hlíne, o mramoru nebo bronzu - byl uchvacující,
velkolepý!
Po našem rozloucení - po výstave v Bagatele, v noci, pri svetle lojových svícek - dal se Bourdelle do modelování
poprsí lngresa a ráno byla busta hotova. Kdo ji jednou videl, nemuže ji zapomenout. Každá jeho socha má ráz tak
osobitý, že ji nikdy nezapomenete. Byla to socha smelého pohybu, která je znamenite vyvážena. Videl jsem Bourdelle
mnohokráte pri práci a byl to úžasný zážitek.
Pamatuji se, jak jsme jednou byli pozváni k Rodinovi na venek. Tam nám tancila na trávníku slavná tanecnice lsadora
Duncanová, Bourdel ji kreslil a byl jsem také s ním na návšteve u n~ když se tehdá v Seine utopily její dve krásné deti
v aute i se svojí chuvou. Videl jsem vyvrácené zábradlí a zelenou hlubokou vodu reky, která je utopila.
Musil bych napsati celou knihu o tomto jediném a jedinecném mistru, jehož srdce jsem znal a jehož práce jsem to1ik
olxlivoval. Jeho rodina me vždy vrele prijímala.

Bourdelle - úryvek z predmluvy ke knížce "Díla Jana Dediny"

U francouzského spisovate Pierra Maela spatril jsem kdysi velikou úhlokresbu,
nacrtanou jen zhruba zbežnými
tahy, ale neobycejne mistrnou. Nemohl jsem odpoutati své pozornosti od sugestivní kresby, kterou jsem stále videl,
jak svítí na stene bílými a cernými, skvostne odlišenými kontrasty. Tato kresba byla od ceského malíre Jana Dediny.
Videl jsem Dedinovy malby, kresby nahých tel, které pripomínají nádhernou jasnost starého cínského umení
dekorativního.
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('!':SK Y Pi\(\iÍ',i\N
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Na Úp,l!í s[r,'I/l1l' )H1ry (',CSKl'IH)r;'lic l(o/,;',Kov'l,ro/.k!;'ld;'l se st;lrohyl;', ves T,t[ohity.V minulosti
proslu];\ [,lkl' hroušcl1ím dLlh:':','h Kall1Cllll ,I sk];LVe století devatenáctém hyly Tatobity
lllu/,ik;lI1tsk)'m r:lj"Il1.()Cltud 1111l/ik;lllti odch:lI,cli s prvldlll j,trllÍIl1 sluníckell1 I,a výdclkcm do
s\l'1;I.Ncjv/d:tlelll'jšÍ
jejich l'es1) \\.'llly al, do d,tlekého Ruska. Koncem dvacÚtých let minukho
llsporÚdal v roce I <)()<)
stl)kti se Idl' I"tlíhilo ll1alífi .Ial1u I )l'di,]()viYo
'l:lvr,tlu I, Fr,lllcie
v Tul'1lovc \clkolejlOll v)'stavu svých dcl.Me'sto mu usporÚdalo vskutku dllstojnl~ phjctí.Není
di\'uV/d\t
s,' !;tkC' \'Ia,'cl I P;lií/,' 111I"d\' 1111IC~kc,ktn)'s,', mohl pochluhit r'adou presti:!.níeh
(}\.'\.'\ll'111;1 11í;lklstvll1I s (,lk()\'\llli "~;OI)110sll\li UIIIC~ln'kdIO SVC'I<lj;lk() hyl I'r<ll1l'oll/,ský sochar
:\U~'JI.';t,' !'odill.l11,t\ir· 1'11Iik :\llh)II\(' I\()l\r(kll i I kmy T()It\oll.';c-1 ,;llIlr,'C ..I;ln !)C'dill;1 se Ilarodil
J;'lii ! ~7(),N" \lll1l'kcko pri'111Iyslove~
ško!c v Pra/.c stlldov;1i malhu
n' Str;t\,,\ch II Nymhllrk;1
II 1r:llltišk,1 /'."llišk<l ;1 l11ot!cl(}\';\lli II .1;111;1
V:IC!;IV<l Ivlyslhek;LN,1 akadell1ii p<tk pokracoval u
i\,Lt,imil,\tLI l'ill1n'Li\,k/.ij,'h(}
\\'/I1;111I1Il'pr-;'Ik!c p<tlr-il 1,lIdC'k iv1<trold.i\II'olls Muclla .Václav
l\n1/ík ,I d;t\šiN,lj,II,'
loKli ,)()(); \'/lliKI(} \' T;ilohil\.'ch ()hC~;lnskl: sdru/.cllí ! )cdin;l,ktcré ve
S\','I11 11,l/n\ II,'S,' 11,',!,'lllll1,'ll(}
111;1lí"".;l1\.'1;lke' S)'110I1YI1\1I1llvcnkov;1.Sdru/,cní I.aca!o
1

pl'Cllcvšim s ohnovou h)'Vdk 11\;tIih)vy /.a!Jrady kdc stÚvdl do roku 2002 jeho dÚm
s d(l'liérl'm.Vilku
Sl' ,iil, nl'pod,ll'ii:t 1'lc!JrÚnit.Na jejím mÍs(c byl/,ahudovÚn obelisk s parnctní
dcskou.lv1alir-ova /,<lhr<ld,)dncs pr-lTl~ii/. pr-ipomíll:1 di'Js(ojnc toho .kdo tuto oÚm vyhudoval i
s I,\skou opa(wv;i!.NÚlwdll)'
tllris!;1 si Jlli'I/.C odpocilloul na Ile'které I. instalovaných lavicek a
\' milosrdné'll stínu strull1l! ,s polJiuklll
11;1siluctll ~o/.ÚkOV'1 ci V/,IlOSlle'110kostda svatého
V;\vl'incl'./av/polllíll;il
11,1SI;IVIHJI! dohu ..c-cských p,llí/.,lni·I.('!cll0vé
sdn:/.cnÍ Ikdilla
rÚdi
;1 pOhytl1 toholo \111\c!cc v Par-í/,i i v ('eskéll1
pOSk!tIHJlI I podro!1IlC' ill!(}I11\;lC\.· oi,i\'()t(r,q1.I"1I1í In'I;1 ('oul;i!o\';u,'dakl()lk:t
l';\sopisll (f)I;/lny
II SOl/tl1Sl1o.\1 , VC svélll clÚnku () .lanu
Ikdin(}vi
Ilaps;lla :"I.dc sc (\' 11\,i!ih)v(' I.<thradc) i pr;\vidclnc na I,acátku 1,;'Jr'íkoná akce r>ro
dl,ti Ild/,V,lIl:\ :Nllll1l1f;)('tlnl;
/J/Ú::dilll1v.1
ktcl1\ hy ll1cly h),t urccllY i další aktivity,k nim:!, se (/)cdina
chys!;\ "I (o vYI1Úšení j\'1or,111Y;1 SLIVl10sti lípy(v T,llohi(ech se nach;'lI.í Úda.inc ne.istarší lípa
v (echÚeh).N;ldc.jí
Jl(l Opl'(OVI1é.hyl symbolické
spo.iení Dcdiny s I'arí;.í dÚvÚ v rÚmci
t JNI~SC() projekt geopilrku.).;tlTý hy 11101
/ahl'1lov;ll K()/,Úkov i s pr'ilchlými obcemi,Tak by se
dÚvl1Ý pr-ílel /\.!Zodill<l <l II./oulousl'
I.dulreca.aulor Jllnoha dcl.klerÚ vlastní ne.ien ceskú
N,\rodllí ~'Ikri".a!c i I.(\U\T" (.j N;'I\'(\dllí i',;i!cric v Hrusclu,díky sdru:!.cní cítajícímu dncs více
Ilci. ()S\ll(ks:'i\ lit!i(llli,i /. 1',IKOIISk'I.Nl'I1\l'\.'k'I;1 h;lncie)IIH1111d(\st;i\ i do C-cskélH1povcdomí."

Petr Pcšek ./.a OS Dcdina
I S.J.O()

Uvedený clánek by jste mohli též nalézt v sezónních turistických novinách 2006 Ceský ráj,které vydává
Mesto Tumov a Sdružení Ceský ráj.Mužete si je zakoupit v lnfonnacním stredisku v Turnove,Soucástí
clánku je prekrásná fotografie tatobitského památného stromu :"tisicileté"lípy.

i
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Tatobitsk!Í kosteUcek
smutn!Í vel'll BožÍ stánek,
kabátek má samou díru
jako prav{Í otrhánek.

Kdo dá rychle, dvakrát dává
príslovÍ už staré pravÍ,
ucifde i vy tak, draZÍ,
Pán Buh dá vám za to zdraví.

Také jeho klobouk sešl!Í
hhwinku mu špatne kryje,
a tal? mnoho let už tady
hM než žebrák bídné žije.

By pak dárky vétsÍ, mensi
nezbloudily a vcas do,šly
na tatohsk{J farní úrad,
se sVlím jménem každý pošli.

Proto, lidé dobré VlIle,
v srdci svém s ním soucit mejte
a na nov{Í kabát, klobouk,
almužnu mu rádi dejte.

Že pc'l!?víme, co se patrí
a že slusné vždy si vedem,
za vše, co !?do Z lásky pošle,
vzdáváme svuj o'fk už predem.

Dary slechetných dobrodincu budou uverejnovány
v ées!?ých Listech.

žádosti o sponzorské príspevky nemají rozhodne pocátek jen v naší dobe.Chceme vám predstavit jednu
takovou žádost .Na ní se svoji kresbou podílel práve Jan Dedina.Pan dekan Šumbera sepsal peknou a
vkusnou básnicku .Starost o peníze byla a asi stále bude .Vzpomínám si napríklad na katalog Mistra Dediny
k tumovské výstave v roce 1909 kde se to reklamou tumovských živnostníku jen hemžilo.Kdo jiný by prece
zaplatil náklady tisku.Malíri nemeli na rozhazování.Myslím,že nekdy nemeli ani na barvy jak nás historie
ucí.

1D

Vážení prátelé,
Byla jsem požádána, abych napsala jako tatobitská rodacka žijící v Rakousku nekolik rádku
z mého života do "Zpravodaje".
V šedesátých letech minulého století jsem ani ve snu netušila, že budu jednou žít
v Obersteiennarku ( horní Styrsko) v rakouských Alpách. A to ve meste s 25.800 obyvatel
v nadmorské výšce 541 m v údolí reky Mur. Toto mesto se jmenuje Leoben ( v historii
Liupina nebo" forum Liuben"). Bylo nove založeno v roce 1262 ceským králem Premyslem
Otakarem II, který mesto nechal vystavet a opevnit. Ve ctrnáctém století bylo významným
strediskem obchodu se železem v celých jihovýchodních Alpách.~Zelezná ruda se nachází
asi 35 km daleko u mesta Eisenerz, kde se dobývala na povrchu, na takzvaném kopci"
Erzberg". V Leobenujsou hute i železárny v provozu až do prítomnosti. Vyrábí se zde
speciální druh kolejí pro rychlovlaky. To jsem tak trošku nacrtla velmi zajímavou historii
mesta Lcobenu.
A nyní k mé osobe. Po svatbe v Lomnici nad Popelkou v bourlivém srpnu 1968 a po vyrízení
vystehovaleckých formalit ( kde jsem se musela zríci veškerého majetku i do budoucna) jsem
odjela, už tehotná za manželem do Rakouska. Zde jsem byla mile prijata v chudé rodine mého
manžela. Prvních patnáct let jsem prožívala ve stálém boji proti chudobe. Dve deti, manžel
ztratil dvakrát práci a dvakrát jsme se stehovali. Rodice za železnou oponou, žádné dedictví
nebo jiná financní pomoc. A tak to znamenalo hlavu vzhuru, vyhrnout rukávy, pracovat a ucit
se, ucit se, ucit se. Najít jiné možnosti zamestnání. Zdraví nám sloužilo a tak se nám vše
podarilo, i výchova a podpora vzdelání našich dvou synu až k úspešnému ukoncení studii
technické fyziky na TU Graz. Moje osobní úspechy, to byla umelecká cinnost v osumdesátých
letech a politická cinnost v letech devadesátých.
V težkých chvílích mého života se mi vždy podarilo cerpat sílu ze vzpomínek na krásné
detství a mládí prožité ti rodicu v Tatobitech. Prestože naše rodina Mánku byla zchudlá (
tatínkovi sebrali komunisté živnost se vším všudy) vládla zde svoboda myšlení a láska ke
vzdelání. Zato jsem rodicum vdecná.
Vzpomínám si na úspešnou cinnost ochotnického divadla v Tatobitech pod vedením pana
Nováka pozdeji Petra Peška.
Vzpomínám si na pana Dedinu, syna malíre Dediny, který dovedl citove doprovázet na housle
pri mém prvním monologu" matky Zeme" v Divadelní hre: "jak kvetinky prezimovaly.
Nastudovalaji s námi paní ucitelka základní školy v Tatobitech Bišická. Celou textilní
výbavu ke hre ušila po nocích paní Pavelková. To byla nádherná spolupráce.
Vzpomínám na naši tisíciletou lípu stojící na kopecku u silnice smerem na Horánka. Bydlela
jsem na Dolánkách. Pet let jsem chodila denne okolo do školy a pozdeji stejnou cestou
behávala k autobusu na Turnov. Lípa, to byl takový mezník. Když jsem byla u ni vcase, tak už
jsem mela vyhráno, vedela jsem že autobus stihnu.
Preji si do budoucna aby ješte hodne detí v Tatobitech mohlo okolo tohoto krásného, každé
jaro se omlazujícího stromu behat.
Se srdecným pozdravem
Milena Pircher ( Mánková )
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SOBOTA 24.cervna 2006 ve 14 hodin:
Zahájení.
Príchod delegace hradu Rotštejn.
Projev starosty obce Tatobity a hostu slavnosti.
Básen Jana Dediny ml.:Naší tisícileté lípe.
Vystoupení Detského peveckého sboru JIZERKA
ZUŠ Semily.
Pruvod obcí a zastavení u plastiky sV.Václava Na Zahumeni:
Chorál Svatý Václave v podání Detského peveckého sboru JIZERKA.
, v

MALIROV A ZAHRADA

*
*

*

V

15.30 hodin:

Za casu rytírských ... program obcanského
sdružení Ochrana Klokocských skal.
Zasazení a požehnání dvou nových lip
- s certifikátem lípy "tisícileté".
Vystoupení Peveckého sboru Antonín Dvorák
z Turnova.

PÁTEK 23.cervna 2006 V MALÍROVE ZAHRADE V 19 HODIN:
Základní škola Tatobity pripravila pro deti SVATOJÁNSKOU NOC s nocním
putováním za Zlatým kapradím.

Srdecne zveme prátele "tisícileté" památné lípy a obce Tatobity .
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Zápis z IV. valné hromady OS Dedina, konané dne 3. brezna 2006 v Tatobitech
(I S( (I dni C IÚí v I"'. ()()h.
Zahájení:
Otevrcní ctvrté valné hromady OS Dcdina zahájil dne 3. brezna 2006 v Tatobitech jednatel
pan Stanislav Vanck privitáním našich cknl1 a p07.van)'ch hostu. Dále podekoval clenum OS
Dedina, kterí v uplynulém roce 2005 se zÚcastnili pri plncní Úkolu po duchovní stránce,
organizacní i manuální. Požádal phtomné o jednu minutu ticha, za zcmre1é naše cleny v
uplynulém rocc 2005.

Cinnost spolku za !"Ok 2005
pr-cdscda Pctr Pešek scznÚmil pI-itotl1né s podrohnou

cinností spolku v roce 2005.

•

Pietní shromáždeni

•

Jarní slavnost (vynášení smrtky)
Beseda se seniory - Tentokrát v Tatobitech - promítání kazet
Slavnostní odhalení obelisku v I.ahrade
Udelení cestného obcanství in mcmoriammalíri
J. Dedinovi

o
o

o

v Nvmburec

o

Akce pro deti (Na)!v1a1ované prÚZdniny
Vcrnisáž výstavy '.'J. Dedinv v muzeum Ceského
Posezení seniorii s hudbou

•
•

Setkání zÚstupcu sdružení a spolUi Ceského ráje
Promítání fiJmu z archívu amatérského studia OFAS v Tumovc

o

Práce na zahrade manuetní

•

Vy'dání Zpravodaje

o
o

..

i mechanická

DI'~~DINJ\

Viz príloha c: 1. - zpráva - podrobn)'

Zpráva o hospodarení

ráje
. v Turnovc

popis cinnosti za rok 2005

za rok 2005:

Zprávu prednesla sl. M. Jirištová.
Viz príloha c: 2.
Rcvisní kontrolu hospodarení a Úcetnictví provedla
Viz príloha c: 2.

pí L. Valná

Plán cinnosti na rok 2006:
Viz príloha c: 3.

Volba nového v)'boru pro rok 2006 a schválení nových clenu:
Paní D. Kubícková

precetla

návrh kandidátll

nového výboru pro rok 2006. Volba byla

provedená otevreným hlasováním a jednomys1ne schválena. Kandidátí
Kandidátka viz príloha c: 4.
Predstavila nové cleny do OS Dedina a nechala schválit jejich prijetí.

volbu prijali.

Výbor sdružení:

Nada Havrdová,Dana Kubícková,Olina Mazánková,JosefPinta,Kveta
Pešek,Dalibor Stríbmý,Lída Valná,Standa Vanek

Pešková,Petr
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Plán cinnosti na I'ok 2006
SDRUŽENÍ "DEDINA" v TATOBITECH

OBCANSKÉHO

Krakonošova jízda,
Jyžarský závod detí ZŠ Tatobity
2. Posezení na svatého Mateje.
setkání senioru v Tatobitech
3. IV. Valná hromada sdr'užení.
brezen v Tatobitech
4. Pamet stromÍl.
brezen, PhDr. Marie Hrušková, spisovatelka
5. Vynášení smrti ze vsi.
duben v Tatobitech
6. Kamenná krása.
duben, PhDr. Jana Sheybaiová, spisovatelka
7. Slavnosti lípy.
kveten v Tatobitech
8. Zlaté kapradí.
cerven Fi1ipojakubská noc
9. Setkání "Dedina".
clenové sdružení
10. (Na)Malované prázdniny.
zárí zábavné odpo1edne pro deti v Tatobitech
11. Setkání zástupcÍI sdružení a spolku Ceský r'áj.
listopad v Tatobitech
12. Certovské chumelení.
1.

prosinec v Tatobitech
Ostatní:
Pametní deska - príprava -v základní umelecké škole v Turnove(spoJu se ZUŠ a Sp.rodáku
Tumov)
Studie o Janu Dedinovi - pomoc a podpora k vydání
Podpora zámeru zakoupení díla .I. Dediny pro obec Tatobity.
Zpravodaj "Dedina" - vydání 2 x v roce 2006.
Skrínka OS v Tatobitech, pravidelné obmeny a aktua1izace.
Dokoncení vrat do malírovy zahrady .
Dokoncení panelu s textem oJ. Dedinovi v zahrade.
Péce o zahradu, kvetiny. Údržba a pokracování v rozšírení prístupových míst. Úprava
kvality pudy.
Zrízení pobocky sdružení "Dedina" v Praze.

.

.

:

)t nyní další duwžité zprávy

***

!

RNDr.Tomáš Rídkošil,který pro náš zpravodaj napsal pusobivý clánek " Perspektivy
Tatobit v rámci evropského geoparku Ceský ráj",je geologem muzea Ceského ráje
v Tumove a také velice zapáleným príznivcem úspechu našeho regionu.že ho má rád,
cítíte z každého rádku .Jsme rádi,že chce pomoci a vidí perspektivu pro Tatobity i pro
Jana Dedinu.Možná z uvedeného cítíte ,že bychom meli všichni temto myšlenkám
pomoci.Predevším
by
první
slovo
melo patrit
obecnímu
zastupitelstvu
v Tatobitech.Nechme se prekvapit. Treba i myšlenkou rybníka,jehož projekt již existuje.

i

* *
Znovu chceme podat vysvetlení k úhrade clenských príspevku.Naším vzdáleným clenum
zasíláme poukázku naší poštovní banky.Nevyplnujeme zde cástku,protože nekterí clenové
chtejí zaslat cástku vetší než je 50 Kc,cožje soucasný clenský príspevek.Do poukázky se
nevyplnuje jméno,protože v našich dokladech je poznamenáno evidencní císlo poukázky a
prirazené konkrétnímu jménu. Tak je zarucena evidence a v úcetnictví je poukazatel a
dárce uveden celým jménem.S poukázkou a penezi pak zajdete na poštu, kde se tyto
poukázky prijímají.Prijímáme i financní dary na cinnost sdružení "Dedina".Na každý
financní dar uzavíráme na požádání písemnou smlouvu,aby bylo možno smluvne zajistit
adresnost daru,poprípade konkrétní prání dárce.Tyto dary je též možno uvést a odpocítat
v danovém priznání.
CíSLO ÚCTU OBCANSKÉHOSDRUŽENÍDEDINA : 188704826 10300
Toto císlo se na poukázce nevyplnuje.Je zde vytišteno. Císlo uvádíme pro prevody z úctu.

*

*

KONT AKTNÍ ADRESA:
Obcanské sdružení ,.DEDINA .,-Tatobity

236 , 512 53 TATOBITY

Tel. 481313 062,481381173

e-meil: peso@c-box.cz

Naše obcanské sdružení se od 27.dubna 2006 stalo clenem Asociace nestátních neziskových organizací
Libereckého kraje - ANNOLK .
Sidlo ANNOLK : U Nisy 6,46001 Liberec 3,te1.482 725 277,777171 876-Mgr.Kveta Morávková
e-mail: annolk@seznam.cz

*

*

*

Na záver:

I

Dekujeme
našemu sdružení
financní cástku
presahující
zásadne všem,kterí
clenský príspevek.
když poskytli
vás nejmenujeme
,z pochopitelných
sverené cástky.
duvodu,vážíme Sl tohoto prístupu

i

POdekování za poskytnuté dokumenty.
Nové dokumenty nám poskytla paní PhDr.Zma Šubrtová -Lederová.Mistr Jan Dedina jejich rodinu ve
ctyricátých letech portrétoval v Tatobitech.Rodina ve tricátých letech musela uprchnout z Jablonce
n.Nis a pozdeji z Ceskoslovenska do Švýcarska.

