Hodnocení činnosti OS Dědina Tatobity za rok 2006.
Vážení hosté,vážení členové občanského sdružení Dědina,vážení přátelé !
Dovolte,abychom v úvodu tohoto našeho shromáždění vzdali úctu našim členům a
členkám,kteří opustili naše řady navždy.Byli to Miluška Hainzlová z Prahy,Dušan
Havlín z Brna a profesor Jaromír Horáček z Turnova.Prosím o minutu ticha.
***
Srdečně vás všechny vítám na páté valné hromadě občanského sdružení Dědina
v Tatobitech.Zvláště bych chtěl přivítat vzácné hosty :paní Lenku Malou,starostku
obce Tatobity,pana Otu Grunda,jednatele Spolku rodáků a přátel Turnova, ing.Jiřího
Vašátka,předsedu Pražské pobočky OS Dědina,pana Milana Lacinu ,předsedu
organizace Sokol Tatobity a Jiřího Huška ,starostu Dobrovolných hasičů
Tatobity.Písemně
se
omluvila
PhDr.Hana
Maierová,starostka
města
Turnova,PhDr.Jaromír Jermář,senátor za Turnovsko a Mladoboleslavsko a
RNDr.Jana Šoltysová,vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj.
Předstupuji před tuto valnou hromadu opět po roce ,abych provedl vyhodnocení naší
činnosti za uplynulý rok 2006.Rád bych toto hodnocení provedl co nejstručněji bez
zbytečných květnatých slov.Přesto však musím v úvodu říci,že činnost je přesto
poměrně rozsáhlá.Již v únoru jsme se podíleli se zdejší Základní školou na
Krakonošově jízdě –což byly závody dětí na lyžích s velmi zdařilým programem.Tam
jsme mimo jiné též přispěli k občerstvení dětí a poskytli pomoc při závodech.V témže
měsíci jsme uspořádali pro naše seniory podvečerní besedu s názvem Posezení u
Matěje.V programu jsme připomněli hudební tradice obce i zpěvu za přispění našich
členů.V březnu jsme uspořádali valnou hromadu (4.3.) a v témže měsíci jsme do
Tatobit pozvali na besedu paní PhDr.M.Hruškovou ,autorku několika knih o
památných stromech.Byla to vlastně již předehra k pozdější slavnosti lípy,protože
krátce na to jsme si zajistili odnože naší tatobitské tisícileté lípy z genofondu
památných stromů v Průhonicích.Bylo také rozhodnuto o jejich umístění v obci a to
po dohodě s vedením obecního úřadu v Tatobitech.Ihned začátkem dubna (2.4.)na
neděli Smrtnou jsme zopakovali již třetí tradiční průvod pod názvem Neseme smrt ze
vsi.Na této lidové jarní slavnosti jsme spolupracovali s místní Základní školou ,která
obstarala závěrečný program s písněmi a tanci.Tato slavnost má vzrůstající ohlas a
tak jsme pro letošní průvod zvolili trochu širší rámec a propagaci.V dubnu také
vstoupila naše organizace do Asociace neziskových organizací .Byly zakoupeny dvě
lípy z již jmenovaného genofondu a následně v květnu v předstihu zasazeny.Do
Malířovy zahrady byly zhotoveny a osazeny vkusná kovová vrata .Materiál byl hrazen
z dotace obecního úřadu a práci jako dar zhotovil náš člen p.Č.Kubíček.Nemalou práci
představovala příprava Slavnosti lípy.Tato akce byla nápadem sdružení a bohatému
programu předcházel večer Základní školy pod názvem Zlaté kapradí,který se
uskutečnil k oživení lidových zvyků v předvečer sv.Jana Křtitele .Právě na sv.Jana
v sobotu 24.června se konala Slavnost lípy.U Tisícileté lípy ,jak se zve památný strom
v Tatobitech, se uskutečnil koncert pěveckého sboru Jizerka ze Semil a byly zde
proneseny projevy předsedy sdružení,předsedy obecního úřadu a tehdejšího senátora
za turnovsko MUDr.J.Mitlenera.Také zde zazněla báseň o tatobitské lípě od J.Dědiny
mladšího.Od lípy se konal průvod obcí se zastavením u kapličky kde se dříve
nacházela plastika sv.Václav od kameníka J.Zemana.Tady také zazněl chorál
sv.Václave .Oslava potom pokračovala zasazením lip jménem Kilián-ta byla zasazena
na pozemku u kostela sv.Vavřince a lípa Hedvika –ta byla zasazena v zahradě u
Dědinů.Této slavnosti se také zúčastnily děti ze ZŠ ,skauti a pěvecký sbor Antonín
Dvořák z Turnova.Lípy posvětil velebný pán z Loukova.V pragramu v zahradě též
vystoupili členové sdružení Ochrana klokočských skal ,kteří dodali také průvodu obcí
slavnostní ráz i svými historickými kostýmy.O občerstvení účastníků se postarali naši
členové vzornou obsluhou i vlastním, výborným domácím pečivem.To vše dodalo této
slavnosti velmi krásný a přátelský ráz.Později jsme se také dozvěděli,že tato kulturní

událost byla zařazena do programů Geoparku Český ráj a mohli jste se o ní dočíst
v Anglii.V témže měsíci červnu byl předložen kulturní komisi města Turnova ke
schválení záměr sdružení Dědina instalovat v Základní umělecké škole v Turnově
pamětní desku,která by připomínala výstavu J.Dědiny v roce 1909.Po schválení
tohoto záměru byl požádán akademický sochař J.Marek z Turnova o její
zhotovení.Odhalení desky bylo stanoveno na únor 2007.Na začátku měsíce září jsme
uspořádali akci pro děti Na malované prázdniny,která se konala také již po třetí.V e
zdařilém programu byly soutěže pro děti,přednáška zástupce mysliveckého sdružení
v Tatobitech,hudební program
a loutkové představení souboru Na židli
z Turnova.Opět se jednalo o velmi hezkou akci,ve které se zaslouží pokračovat a
myslím,že si též zaslouží větší publicitu.V témže měsíci jsme uspořádali velice krásný
zájezd do Prahy do zákulisí budovy Národního divadla, kterým nás provedl
Dr.Kreuziger-archivář divadla.Potom jsme si díky MUDr.J.Mitlenerovi pozorně
prohlédli ve Valdštejnské zahradě budovu a interiéry senátu.Musím též poděkovat
p.Nyklíčkovi,řidiči zájezdu, za velmi pozorné cestování včetně osobního sponzorského
přispění.V měsíci říjnu již začala příprava scénáře a obsahu informačních tabulí pro
dokončení do Malířovy zahrady.To se také, včetně realizace, do konce roku podařilo
velmi zdařile.V říjnu byl také splněn další úkol a ustavena pobočka našeho sdružení
v Praze.Stalo se tak 18.října 2006.Podrobněji nás bude informovat ing.Vašátko
z Prahy.V témže měsíci také proběhla diskusní schůze výboru s jediným programem a
to byl záměr vybudovat multifunkční centrum v Tatobitech.Tato věc se také částečně
podařila zařadit do plánů libereckého kraje.Vyžaduje však samozřejmě ještě velmi
podrobnou analýzu,zhodnocení a především podrobnou debatu příslušných institucí
včetně majitele pozemku obecního úřadu Tatobity. Prvního listopadu proběhla velmi
navštívená beseda s bývalou občankou Tatobit Natašou Al Rid ,která trvale žije
v Bagdádu.Paní Nataša zaujala programem besedy a také tím,že se stala členkou
našeho sdružení.Na sv.Kateřinu v listopadu se také v Tatobitech konalo další setkání
občanských sdružení,spolků a společností .Koná se z naší iniciativy .Proběhlo také
v květnu a byla to v loňském roce již čtvrtá diskusní sešlost.Určitě tato potkávání
přispívají výměně nápadů,zkušeností a spojování sil . Velkou pozornost také věnovali
členové sdružení úpravám Malířovy zahrady.Práce zde pokračovala celý rok.Kromě
zmíněných kovových vrat se ořezával živý plot,sbíralo veškeré klestí a zároveň se
likvidovalo.Převezl se kámen a především se upravovala spodní severní část pozemku
kde se použila i technika k úpravě terénu.Práce tady je stále nesmírně mnoho a přes
obětavou práci řady našich členů se toto neobejde bez specializovaných výkonů za
úhradu.Podrobně budete o odvedené práci ještě informováni od paní
D.Kubíčkové.Zahrada by se měla stát výchozí a cílovou stanicí naučné stezky Jana
Dědiny a měla by zahrnout naučné geologické vzorky naší lokality.Za uplynulé období
2006 přibylo do našich řad devět nových členů a zemřeli tři členové.Mezi novými
členy jsou občané Kanady,Iráku a USA.Současný stav členů občanského sdružení
Dědina je 88.Rád bych též připomněl jednu zajímavost.Z rodu Dědinů též pochází
známý filozof a ekolog,profesor Erazim Kohák.Jeho babička byla Barbora
Dědinová.Tuto skutečnost jsem si s panem Kohákem vzájemně potvrdili.Bohužel se
mu nedostává času věnovat se také našemu sdružení.Propagaci se nadále věnovala
velká pozornost.Myslím,že pověst a popularizace sdružení je závislá také na této
pozorné a vhodné medializaci.Pravidelně se informace o naší práci objevovali
v denním tisku,v regionální televizi,na webových stránkách atd.V současnosti pracují
velmi dobře i internetové stránky www.tatobity.cz ,což je doména obecního
úřadu.Pracovníka,správce stránek jsme poněkud velmi zavalili materiálem o sdružení
a tak se zdá nápad samostatných stránek pod doménou obecního úřadu velmi
slibný.Loni nám také pomohly Turistické noviny v Turnově uveřejněním článku
Český Pařížan.Trochu nepravidelně je obměňována naše vývěsní skřínka
v Tatobitech.Doufáme,že se to zlepší.Pro členy i pro část veřejnosti byly vydány dvě
čísla našeho Zpravodaje.

Daří se spolupráce s ostatními spolky ,společnostmi a sdruženími.Tady
chci vyzvednout spolupráci se Spolkem rodáků a přátel Turnova,sdružením Ochrana
klokočských skal a sdružením Paměť Českého ráje a Podještědí.Na závěr bych chtěl
také poděkovat všem našim členům za jejich sponzorské příspěvky ,myslím že o nich
bude ještě řeč a já si velmi vážím těchto částek, protože i vzdáleně naši členové
pomáhají dobré věci.Také chci poděkovat za dotace obecnímu úřadu v Tatobitech
neboť díky jim také můžeme vytvářet programy a zlepšovat prostředí
obce.Upozorńuji,že to nejsou dotace na naši spolkovou činnost .Tu si celou hradíme
ze svého.Po volbách se také v Tatobitech změnilo obsazení obecního úřadu a já
věřím,že už dnešní přítomnost starostky paní Lenky Malé je příslibem společného
zlepšování činnosti.Také naše sdružení Dědina se snaží využít dalších možností
finanční podpory jako je naposledy přihlášení se do projektu Českého svazu ochránců
přírody.O tom vám může pak více říci pan L.Stříbrný.Samozřejmě ,že v činnosti naší
organizace je rozhodně potřeba jistá sebereflexe.Byl bych velmi potěšen se v diskuzi
dozvědět více informací o naší činnosti .Přesto již dopředu musím říci,že jsme opět
vykonali velký kus práce.A já přes veškerou úspornost textu jsem opět dospěl na
stejný počet stránek jako loni.Děkuji vám za pozornost,za podporu a ještě jednou chci
říci ,že si vážím toho jak velké množství lidí se nám za uplynulá období podařilo
oslovit a získat. Závěrem bych také rád poděkoval členům výboru našeho občanského
sdružení i naší paní pokladní,která od vás ráda převezme členské příspěvky.

V. Valná hromada OS Dědina v Tatobitech 17.března 2007.
Hodnocení činnosti za rok 2006 – Petr Pešek

Sponzo. pamětní desky:Spolek,OU,OS,Peso,Kadlec s.r.o.,Šulcovi,L.Dědina,Formánek,
p.Jeřábková a p.Navrátil (nečlen)
také chci poděkovat za pomoc J.Bartákovi

