OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DĚDINA
(Malířova zahrada)

Na necelých dvou hektarech pozemků, poblíž kostela svatého Vavřince, se v Tatobitech
usídlil malíř, filosof, spisovatel, básník Jan Dědina. I po jeho smrti v roce 1955 se jeho
zahrada stávala prostorem her pro nejmenší. V onom tajemném domě, plného starodávných
vůní, se nadále věnoval kultuře jeho syn stejného jména Jan Dědina, který se narodil ve
francouzské Normandii, kde jeho otec prožíval žhavé umělecké dění. Po svém otci nezdědil
příchylnost ke štětci, ale spíše k hudbě. Vedl místní kapelu, skládal, psal, hrál na kytaru,
připravoval a hrál s ochotníky divadlo, byl regenschorym v kostele. Manželka Valerie
pomáhala také společenskému životu v obci. Život tedy opět kypěl uvnitř a okolo cihlového
domu, který tady zanechal laskavý malíř. Zemřeli však i oni a vnučka Alena neměla již sílu
udržovat zahradu, dům v Tatobitech a bydlet v Praze. V roce 1985 se rozhodla dům prodat a
dle tehdejších nařízení jej nabídla Místnímu národnímu výboru v obci. Tehdy také vznikla
myšlenka zachovat dům a přeměnit jej na penzion pro přestárlé občany. Došlo k vybourání
příček domu a instalaci stavební kolny. Přišel však rok 1989 a s ním také podstatné změny.
Myšlenka se dále neuskutečňovala a dům chátral. Do zahrady se postupně stěhovala skládka z
obce a dům byl následně stržen. Protože se s touto skutečností někteří občané nesmířili, byl v
dubnu 2003 zaregistrován u Ministerstva vnitra ČR jejich popud pod názvem Občanské
sdružení Dědina v Tatobitech. Pak nastala skutečná práce, která mnohdy objemem
uskladněného materiálu, náletu dřevin a počtem dobrovolníků, vynikala vzácným poměrem.
Hrstka lidí však vyzařovala chutí změnit stav věcí. Nakonec se to podařilo. V zahradě byl v
červnu 2005, na místě kde stál malířův dům, byl odhalen pamětní obelisk.
V témže roce byla osazena informačními tabulemi a byl v obci přijat název Malířova
zahrada. Tatobitský obecní úřad in memoriam udělil mistru Janu Dědinovi čestné občanství.
Sdružení vybudovalo za prostředky EU a z rozpočtu ČR Stezku malíře Jana Dědiny. S pomocí
rozpočtu OU Tatobity se podařilo vybudovat vzhledný altánek. Malířova zahrada se tak stala
velmi příjemným parkem, který slouží k nejrůznějším kulturním iniciativám občanského
sdružení i obce. Počet členů sdružení dosáhl téměř stovky a jejich domovem není jen naše
Česká republika. Jsou rozseti v Rakousku, USA, Kanadě, Francii, Německu a i v Iráku.
Občanské sdružení si dalo do vínku předsevzetí obnovit také kulturní tradice obce a
propagovat krásný region Českého ráje. Spojenými silami a prostředky, včetně patronátu
rodiny malíře, se za uplynulý čas podařilo více, než se dalo čekat na začátku zrození této
občanské iniciativy.
Petr Pešek

