TATOBITY,
PŘÍJEMNÁ ZASTÁVKA V ČESKÉM RÁJI
Pouhou čtvrthodinu cesty autem, po dobré silnici , je vzdálena z Turnova obec Tatobity.
Starobylá obec s moderní zástavbou a občanskou vybaveností se již v minulosti snažila
udávat v regionu pokrokový tón okolním obcím. Snad právě proto byla cílem vycházek
turistů a návštěvníků.Mezi nimi se velmi často nacházeli naši významní umělci.V dobách
obrozeneckých to byli jistě přátelé Antonína Marka,který zde na místní faře krátce působil
jako administrátor . Mířil sem Jan Neruda z nedalekých Sedmihorek nebo Svatopluk Čech
z letního pobytu v Rovensku p.Tr. Stejně jako dnes je do Tatobit lákal nádherný výhled na
panoráma Českého ráje a odpočinek při výstupu na horu Kozákov . Obdivovali vzdorující
kmen tatobitské „tisícileté“lípy a nechali se unášet pověstmi místních obyvatel o jejím původu.Později si v obci vyznamní návštěvníci doslova podávaly dveře u vily a ateliéru Jana
Dědiny.Malíř Jan Dědina si obec po svém návratu z pařížského pobytu zvolil za své sídlo.
Přítel Mikuláše Alše, Alfonse Muchy, Luďka Marolda ,Josefa Mařatky a dalších francouzských umělců A.Rodina,E.A.Bourdella , zůstal v Tatobitech do své smrti v roce 1955.Dnes
můžete navštívit jeho památník , který zdobí okraj podkozákovské obce s geologickou expozicí regionu.Malířovu zahradu, jak se dnes místo malířova pobytu jmenuje,vybudovalo
občanské sdružení Dědina pod patronací Obecního úřadu v Tatobitech a Geoparku Český
ráj.Projít si můžete i stezku Mistra Jana Dědiny , která vede po pamětihodnostech Tatobit.
Patří k nim i práce kamenických mistrů Josefa a Jana Zemana.Po jejich stopách se častokrát
vydával i PhDr.Josef Václav Sheybal ,historik umění,malíř a grafik.Častokrát do obce zavítal malíř Jan Solovjev z nedalekého Turnova,aby se inspiroval i ke své básnické tvorbě.
Do dálky svítí věž tatobitského kostela svatého Vavřince,který na sebe upozorňuje již od
roku 1714.Opět jako v minulosti kypí v Tatobitech velmi živý kulturní a společenský život,
který se obrací k tradičním venkovským zvykům:Vynášení smrti,Masopustní reje,oslavy
Jana Husa a další.Letnice jsou v obci spojeny se Slavností lípy,která se letos rozšíří o sjezd
rodáků a přátel obce.Ve stínu „tisícileté“lípy se bude světit prapor obce a zazní zpěv souboru Muzica Fortuna.Přijďte do Malířovy zahrady kde se letos bude připomínat i 140.výročí narození Mistra Jana Dědiny * 1870.Bohatou kulturní nabídku naleznete na stránkách
Kalendář Turnovsko 2010 a na internetových stránkách sdružení www.tatobity.cz/dedina
i obce Tatobity www.tatobity.cz .
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