Několik slov k jubilejnímu roku 2014 v Tatobitech.

Oslavy tatobitského jubilea,které jsme u nás uskutečnili loňského roku, nebyly tentokrát pouze
tři hlavní červnové programové dny.Občanské sdružení Dědina se k tomuto významnému roku naší
obce přihlásilo již v lednu 2014 přednáškou ředitele Geoparku Český ráj RNDr.Tomáše Řídkošila.
Tehdy také nám zopakoval záměr o úpravě obecního lomu Slavka jako součást stezky Jana Dědiny ,
jehož realizaci v gesci obce nyní můžeme sledovat.Ve čtvrtek 6.března minulého roku jsme iniciovali
vznik literárně hudebního pásma věnovaného krátce historii Tatobit s připomenutím významných udá lostí včetně výročí založení knihovny v Tatobitech.Pořad byl realizován Městskou knihovnou Antonína
Marka v Turnově a nebylo v něm zapomenuto také na působení A.Marka v úloze administrátora u kostela sv.Vavřince v Tatobitech.Podobně byl koncipován i květnový večer otevření stezky Jana Dědiny v
ateliéru Karla Procházky.K výročí 300 let zahájení stavby kostela sv.Vavřince jsme se přihlásili uspořádáním programu v rámci celoevropské akce Noc kostelů.Velmi vydařený hudebně poetický podvečer se
zařadil dle vyjádření pana děkana Gajdošíka mezi srovnatelné důstojné pořady konané na Semilsku.
V pátek 25.července 2014 jsme malým pietním shromážděním a položením květin u pomníku obětí tatobitských občanů vzpomněli 100.výročí zahájení I.světové války.Na obecním hřbitově u kříže Misií byl
přečten zápis z deníku dělostřeleckého námořníka Čeňka Mlejnka, který se účastnil války v největším válečném přístavu v rakouské Pule –dnešním Chorvatsku.Na závěr zazněla protiválečná báseň Fráni Šrámka Raport.O říjnovém koncertu Podkrkonošského symfonického orchestr v předvečer oslav vzniku Československé republiky(27.10.14) jsme na těchto stránkách již psali.Při zahájení koncertu jsme připomněli též
výročí vzniku písně Kde domov můj i rok Rok české hudby a výročí světového skladatele Antonína Dvořáka.Večer byl věnován k poctě významných občanů v historii obce Tatobity.Při hodnocení přínosu sdružení
se musím ještě vrátit k červnovým programům oslav a ocenit obětavý a náročný přístup místního Spolku
divadelních ochotníků Máj, který pro tyto oslavy připravil upravenou Klicperovu veselohru Ženský boj.
Byla to krásná,nadšená práce, která se samozřejmě nedá ničím poměřovat.Snad jen pouze návštěvou (byla
opravdu velká) a“ přístrojem“, který se jmenuje spokojenost diváků.Ta byla stejná jako návštěva.Spočítali
jsme si, že na těchto shora jmenovaných akcích ,včetně divadelního představení, se zúčastnilo na šest set
návštěvníků.Všem přátelům, kteří se na těchto programech podíleli patří srdečný dík a obdiv současně.
Petr Pešek

Z TATOBIT DO NYMBURKA .
„V neděli 11.ledna jsme v kostele sv.Vavřince v Tatobitech při mši svaté vzpomněli 145 let narození
a 60 uplnyulých let od úmrtí Mistra Jana Dědiny.Po skončení mše se mi vybavil mrazivý lednový den
před šedesáti lety, kdy jsme v naší vesnici Tatobity vyprovázeli na poslední cestě malíře Jana Dědinu a
nedaleko za obec jsme doprovodili smuteční vůz na jeho další cestu k rodinnému hrobu v Nymburce.“
Tolik vyjmutá část z pietního projevu předsedy OS Dědina u pomníku čestného občana obce Tatobity
v Nymburce.Vzpomínkového odpoledne na městském hřbitově se zúčastnila osmičlenná delegace z
tatobitského sdružení, která po úvodním zahájení české hymny v provedení místního pěveckého sboru
Hlahol, položila na hrob našeho slavného občana květiny.Podobně zde učinily přítomní zástupci rodiny Dědinovy a reprezentanti města Nymburka v čele s místostarostou PhDr.Pavlem Fojtíkem, který
ocenil malířův umělecký přínos ve světě i v místech následného působení po návratu z Paříže, v městě
Nymburce a obci Tatobity.Pak se přítomní odebrali do místního Husova sboru kde nás sbor Hlahol potěšil krátkým koncertním vystoupením a pan farář Mgr.Kohout nás provedl budovou a vysvětlil původ
obrazu Jana Husa, dar to Mistra Jana Dědiny ve dvacátých letech minulého století, a toto plátno v rozsahu 150x 250cm zde velmi pečlivě opatrují.Přítomnost delegace v Nymburce a iniciativa tatobitského
sdružení připomenout váženého občana byla v tomto městě kulturní veřejností oceněna.
Nymburk 17.ledna 2015

VALNÁ HROMADA SPOLKU DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ V TATOBITECH

Výbor spolku svolává výroční shromáždění na pátek 6.února 2015 v 18 hodin v salonku restaurace
U Studničků.Zveme na něj všechny členy spolku i ty ,kteří mají zájem se poprvé na této amatérské
činnosti divadelní podílet.Zvláště mladé zájemce radostně přivítáme.
Program valné hromady :

Zahájení.
Výroční zpráva o činnosti.
Pokladní zpráva.
Zpráva revizora účtu.
Diskuze.
Plán činnosti na rok 2015.
Závěr.

Prosíme účastníky, aby se dostavili včas a v plném počtu.
Srdečně zve výbor spolku !

