Tatobity 10.dubna 2005

DĚKANSKÝ ÚŘAD
Římsko -katolický
Semily
__________________
Věc: návrh spolupráce

Vážený pane Děkane !

Obracíme se na Vás jako představitele ,který zastupuje v obci Tatobity církev Římsko-katolickou
a je oprávněn za tuto církev jednat i ve věcech majetkoprávních.Občanské sdružení“Dědina“,které
má sídlo v obci Tatobity a jehož předseda osobně jednal informativně s Vámi i s panem vikářem
Dr.Hladíkem v Turnově,se na Vás obrací s následujícím návrhem:
Mimo řadu programových cílů má občanské sdružení „Dědina“v Tatobitech též ve svém programu rozvoj kulturních dědictví v obci i regionu.Sdružení je nositelem jména uznávaného umělce,
malíře Jana Dědiny(1870-1955),jehož dům s rozsáhlou zahradou se nacházel v bezprostřední blízkosti kostela sv.Vavřince a přilehlé fary.Malířova zahrada je v současné době v rekonstrukci a má
v nejbližší budoucnosti být návštěvním lesoparkem s úpravami ,které připomenou působení Jana
Dědiny.Protože je znám a též dokladován vztah umělce k náboženské filozofii i jeho bezprostřední
vztah k chrámu sv.Vavřince i církevním přestavitelům ,nestaví náš návrh žádné nepřekonatelné pro
blémy ideové.Chtěli bychom Vás požádat o možnost pronájmu jedné místnosti v budově fary ,kde
bychom v případě Vašeho souhlasu mohli zřídit výstavní expozici Jana Dědiny i případně historické odkazy života obce Tatobity.S pronájmem by mohla souviset i pomoc při údržbě farní zahrady
apod.Obě jmenované lokality by mohly v budoucnu tvořit i jistou klidovou enklávu obce s využitím propagačních možností.Občanské sdružení v současné době má členskou základnu čítající na
osmdesát členů z nejrůznějších oblastí České republiky ,Rakouska,Francie a Německa.
Vážený pane Děkane .Náš návrh chce svým způsobem Vám pomoci v stabilizaci vaši nemovitosti ,která by si rozhodně nezasloužila stejný osud jaký potkal dům malíře Jana Dědiny.
Předpokládáme,že chápete tyto naše návrhy jako zcela korektní .Pouze ztvrzují moji rozmluvu
s Vámi v minulém roce.Neskrýváme,že bychom přivítali v tomto směru další možné setkání.

S přátelským pozdravem za OS „Dědina“
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