…AŤ ŽIJE KRÁL !
Ano,skončil druhý ročník Slavností lípy a je možné se zamýšlet nad programem toho
příštího.Nejdříve se ale sluší poděkovat těm,kteří pomohli.Například tatobitským
hasičům za účinnou pomoc a zapůjčení lavic.Junákům za poskytnutí klubovny pro
výstavu historických divadelních plakátů z dějin místních ochotníků.Také panu
děkanovi Gajdošíkovi ze Semil za vysvěcení kapličky s novým svatým Václavem.A
musíme také poděkovat sami sobě (OS Dědina),že jsme to opět dokázali.I s přispěním
obecního úřadu ,který mimo jiné zajistil čistotu obce a upravené travnaté
plochy.Myslím,že tato slavnost má velice dobrou a nosnou myšlenku.Není slavností
jen pro sebe samu.Trochu nás potrápilo počasí ,ale nakonec vše dobře skončilo.Bylo
to vidět i na přátelích ze sdružení Ochrana Klokočských skal ,kteří pomáhali vytvořit
program a několikrát také zmokli.Potěšilo nás krásné vystoupení pěveckého sboru
Musica Fortuna z Turnova pod vedením Vítězslava Čapka.Milé bylo překvapení od
Břetislava Mánka u kapličky Na Záhumeni.Lesku se slavnosti pokusili dodat i
senátoři PhDr.Jermář (současný) a MUDr.Mitlener (bývalý).Zdá se,že by současná
slavnost mohla doznat v budoucnu i jistého rozšíření, třeba i na dopolední čas.Velmi
příjemná pro návštěvníky byla dokončená instalace tabulí,na kterých se podařilo ve
zkratce podat textovou i vizuální informaci o Mistru Janu Dědinovi.Celé odpoledne u
nich postávali návštěvníci.Malířova zahrada ,jak jsme se naučili toto přírodní zákoutí
oslovovat,znovu prokázala dispozice pro takovéto programy.Samozřejmě,že chybí
patřičné a potřebné vybavení.Nicméně za hranicemi naší obce se již o ní ví a velmi
často je tato zahrada návštěvníky obdivována.Znovu se nám to potvrdilo na
následném koncertu Věrky Wajsarové ve středu 4.července na stejném místě a
bohužel i s podobným počasím.Byli zde přítomni i návštěvníci z Nového
Zélandu.Tatobity mají v Malířově zahradě opravdový poklad,který svou truhlici zatím
jen opatrně pootvírá.Vůbec je toto okolí kostela svatého Vavřince jako stvořené pro
vlastivědné,kulturní i umělecké aktivity.Myslím,že by se do nich mohla zapojit i vedle
stojící farní budova.Možná by také příští rok stálo za to ve sváteční den (6.7.)
připomenout postavu Jana Husa, právě v souvislosti s celoživotním zápolením o její
ztvárnění z rukou malíře Dědiny.Většina jeho francouzských úspěchů pramenila
právě z této historické látky.Připomíná to i kniha vytvořená společně s Alfonsem
Muchou pod titulem :Jan Hus.Takže král je mrtev .. a my se těšíme na 7.září 2007 kdy
zahrada v Tatobitech opět oživne dětmi v programovém odpoledni (Na)Malované
prázdniny a kdy,jak je již dávno zvykem,je vstupenkou malovaný zážitek
z prázdnin.Přejeme si,aby nádherných zážitků bylo opravdu vrchovatě.Těšíme se na
jejich prožití a především na vaše dopisy a zprávy,které můžete k nám neustále zasílat
díky naší rubrice.Nezapomeňte,že je také rádi otiskneme .
PP
07.07.07 v 7 hodin ráno.

