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Na. jižnim úbocí strážné hory Ceského ráje Kozákova
rozkládá se starobylá ves Tatobity. Je znám~ nejen prastarou, prý tisíciletou lípou, ale i znamenitými hudebníky,
kterí castokrát prošli se svými písnemi nejen po širé Rusi,
ale zatoulali se i do jiných e\Topských zemí. Pocházeji
odtud i dovední brusici ceských granátu, polodrahokamu

nice si zachovala pro svou odlehlost od vetších
ráhy dlouho starobylý ráz, rec a zvyky.
~.t vsi kolem kostela dívá se smerem k památeží·hradu Trosek a k Týnu nad Rovenskem,
duchovní
sprákvou.
nemu!'Wíve
Od t~1;.f?to.-::.do
roku roku
byla 1787
zrízena- upatrila
kost~la
sv. Vavrince
lokalie (t. j.tnenší fara) a od r. 1858 stal se 'kostel farním.
Vévodí tu na 'n'ejvjšším míste vsi práve na úpati mocného
Kozákova širému okolí.
Dolení, starší cást vsi, zvaná na Dolánkách a na Pruhone, je skryta v táhlém údolí, jimž pod príkrým brehem
protéká potok Tichovka, jinak též Kysovka nebo Tatobský potok zvaný. Pramení se na stráni Kozákova nad Tatobitami a u mlýna v Sýkoricích se vlévá' do Veselky.
V této dolení cásti vsi košati se nad stráni potoka proslulá
lipa, vetchá a sešlá to již starenka, hlásicí se však každým
jarem k novému životu. Mládenecký spolek "Svoboda"
dal ji v r. 1923 obezdít a zridil kolem ní železný plot.
.Místní povest vypravuje o ní, že pred lety, když se ji
lidé chystali porazit, ozval se z ní tajemný, hrozebný hlas:
/ "Nesázel jsi, nezracej 1" Tak by la lípa zachránena.
. .."l· Jiná povest lící, že tu kdysi práve naproti lípe bydlil
ddvedný lidový umelec, sochar a rezbár, který si jednou
. chtehuríznout z lípy vetev na vyrezávání rezbárských výtvoru.'Jakmile však nasadil pilku k vetvi, zdvihl se prudký
t!vítr a hrozný hukot a krik, až mu vlasy na hlave hruzou
"vstávaly. Teprve když se vzdálil, vystrašen neslýchaným
'::hlukem,' vše se zase utišilo.
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TATOBITY

PODOBSKÝ:

a proslulé lípy

Lípa má v objemu 9 m a do jejího vykotlavelého a sukovitého vnitrku srovná se nejméne 10 lidí. Údaje a odhady
jejího stárí kolísají od 300 do 1000 let - jiste je to vzácný
a památný strom, který si plne zaslouží šetrnosti a úcty,
tim spíše, že je to naše slovanská lipa, živá pametnice našich predku, která jako nemý svedek preckala staletí.
Procházíme-li vsí, spatrujeme tu místy staré chaloupky
pod omšelými doškovými strechami, jejichž malá okénka
s muškátem a fuchsiemi vracejí nás o dve staletí do casu
našich prababicek, ale jsou tu i výstavné moderní vilky,
svedcící o výnosnosti sklárského umení v dobe konjunktury.
Stará doba zanechala tu na památku krome kostela i starobylé kríže - na návsi je kríž z r. 1776, práce Jana Zemana - a sochy - Panna Maria na polní ceste ke Kozákovu
z 1'. 1867, práce Josefa Zemana.
Z nové doby pochází budova Masarykovy obecné školy
z r. 1935 a Kampelicka. Je tu též pošta (od r. 1907) a stanice SNB, myslivna, mlýn a dva porfyrové lomy.
Od kostela je krásný rozhled po chlumech Ceskéh"b ráje
od Ješteda k Troskám a dále k Táboru a k Prachovskýrn
skalám. Není divu, že si práve tu vyhlédl místo pro svou
vilku malír krajinár a portrétista Jan Dedina. Mohutný
Kozákov tvorí jeho zátiší malebné pozadí.
Kolem vsi jsou roztroušeny samoty Na hrádku, Na
vrších, Jivinsko, Mezihorí, Na pískách, Babylon, Pod
vrchy, Zelinka a j.
Povest klade vznik osady do 10. století. Vádav Hájek
z Libocan uvádí totiž ve své "Kronice ceské" z r. 1541
málo verohodnou zprávu k smyšlenému roku 973, že prý
tehdy pohané horští táhli podél Jizery proti svým pokrteným sourodákum, ale byli za Mladou Boleslaví u Stránova poraženi, zahnáni zpet a pronásledováni, nacež hledali
útocište v neprístupných horách svého kraje. A tito "zli
lidé", jinak prý zvaní "tatové", zde se ukryvší, dali prý
podle pozdejší povesti vznik osade Tatobity.
Jméno znací vlastne "bíjce zlodeju" (Váša-Trávnícek,
Slovník jazyka ceského, str. 1419); puvodne je to prezdívka místa, kde kdysi pobili nejakého "ta ta" , t. j. zlodeje;
pozdeji vzniká na tomto miste ves, na kterou prešlo i jméno místa. V lidové reci užívá se názvu Tatobita. Dríve se
též psávalo Tatobyty, Tatobyta .
Slovo "tat" (vlastne tat) je doloženo ve významu "zlodej" v památkách církevneslovanských, staroruských a starosrbských. V dnešní srbocharvátštine a ruštine se však již
uživá pro oznacení "zlodeje" pojmenování jíných (vor) .
V západoslovanské skupine jazykové toto slovo nežije a
není také doloženo .
Z téhož slova pochází u nás i pojmenování obce Všetaty.
Názvy techto obcí jsou tedy dokladem toho, že slovo "tat"
i u nás bývalo, casem zaniklo, ale zachovalo se ve vlastních místních názvech. Je to tedy název velmi starobylý.
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'if Záslužnbu práci koná musejní rada pomáhali je zachranovat. Staré knihov- minulosti a poucení o tom, jaké to bylo
("
v Lomnici nad Popelkou. Nejen že se ny, kufry, skríne, koše, pudy a podbícku
techbral,
casu,prípadne
když sí náš
í v dedecek
dobách •b,\,
'/:,
sta:4~0 m~st~~~,,~un:,
jež ~ašlo ~u- kroví chovají ješte dnes mnoho obráz- za
Ú',;~i'" sto]J1e utp\ste~y
~ubem, t. J. velkem ku, kníh, listin, pomucek a všelijakých vejŠích..
Jedíný pohled na reprodukovanou
';""{'donie Šle~htove nit'Husove námestí, ale predmetu, jež po svém objevení, zaibVy~hovává a bur~'e k tomu, abychom chránení pred znicením a uložení v mu- fotografii lomnických kolaru nás o tom
'meli lásku ke ,:šem starožitnostem a seu mohou podat zajímavý pohled do presvedcuje. Jako když se poodhrne
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