Hodnocení činnosti Občanského sdružení Dědina v Tatobitech za rok 2007.

Vážení hosté,vážení členové občanského sdružení Dědina,vážení přátelé !

Srdečně vás všechny vítám na šesté valné hromadě občanského sdružení Dědina
v Tatobitech.Zvláště bych chtěl přivítat naše vzácné hosty:Lenku Malou,starostku obce
Tatobity,PhDr.Jaromíra Jermáře,senátora ČR,prom.fil.Václava Jenšovského,předsedu Sdružení
Paměť,Otakara Grunda,předsedu Spolku rodáků a přátel Turnova,Jiřího Bakeše,zástupce vedení
Junáka ve středisku Lípa Tatobity,RNDr.Zdeňka Mrkáčka a Libušku Marhanovou ,předsedkyni
pěveckého sboru A.Dvořáka v Turnově.
Již po šesté mám tu čest předstoupit před toto výroční shromáždění a obhajovat činnost sdružení
Dědina za uplynulý rok.Když jsme v roce 2003 tuto občanskou iniciativu zakládali,určitě jsme
nepředpokládali,že se budeme moci tak brzo s hrdostí ohlédnout.Nemyslím jen hrdost nad prací za
námi zůstavající,ale i nad dosaženým veřejným uznáním.Před týdnem jsem se byl opět podívat ve
vestibulu Základní umělecké školy na náměstí Českého ráje v Turnově.Můžu vás ubezpečit,že tam
instalovaná pamětní deska Mistru Janu Dědinovi stále připomíná naši iniciativu ,vstřícnost ředitele
školy Bohuslava Lédla i pomoc spřátelených organizací.Pamětní deska,zhotovená profesorem
Markem z Turnova,byla slavnostně odhalena 15.února 2007 .Finančně na ni přispěla naše
organizace,obecní úřad v Tatobitech,Spolek rodáků a přátel města Turnova,podnikatelé a naši
členové.Slavnostní projev měla tehdy starostka obce Tatobity Lenka Malá a kulturní program zabezpečila Základní umělecká škola v Turnově.Slavnosti se tehdy zůčastnilo nebývalé množství lidí
z Turnova,Tatobit a okolí.Dokonce přijela i delegace Městského úřadu z Nymburka a muzea
v Nymburce.Desku odhalily vnučky Jana Dědiny A.Strasmajerová aj.Čablíková.Zprávu o slavnosti
přinesl regionální tisk a regionální televize turnovská.Následná V.valná hromada se konala
17.března zde u Studničků.Tradiční vynášení smrti ze vsi jsme uspořádali se základní Masarykovou
školou v Tatobitech v neděli 25.března.Jako obvykle nám vypomáhali místní Junáci a asistovali
zdařile tatobitští hasiči.Již loni jsme konstatovali vzrůstající účast občanů a to především z okolí
obce.Již i po letošní zkušenosti musím konstatovat,že tento program na Smrtnou neděli má
rozšiřující se popularitu.Myslím,že úroveň je také znát novým přístupem Základní školy v
Tatobitech a to díky i novému řediteli školy Mgr.Pavlu Vaňkovi.Sdružení Dědina v minulém roce
také navázalo na tradice besed a přednášek o přírodě.Na začátku loňského roku jsme do Tatobit
pozvali ing.Daniela Bílka z Českého svazu ochrany přírody Křižánky s velmi příjemnou květinovou
prezentací pod názvem Jaro v zahradě.O něco později 5.dubna jsme uspořádali velmi navštívený
filmový večer z místních zdrojů.Šlo vesměs o dokumentární filmy natočené v sedmdesátých a
osmdesátých letech v obci Tatobity..Samozřejmě,že největší akcí byla opět slavnost lípy,která se
konala 23.června .V programu vystoupil pěvecký soubor Musica Fortuna z Turnova,přátelé ze
sdružení Ochrana Klokočských skal a loutkový soubor Matěje Kopeckého z Prahy.Bohužel se
omluvili nas,louvaní Trubači z Českého ráje i jedno loutkové představení.Nakonec se vše podařilo a
počasí vydrželo až do koncePak začalo pršet.
Myslím,že se vytváří hezká nová tradice.Pro letošní rok proto navrhujeme poněkud změnit koncepci
i částěčně upravit program.Je jisté,že pokud se bude tato hezká tradice rozvíjet,rozhodně nebude
možné toto zajišťovat pouze našim sdružením.V měsíci červenci jsme pokračovali v Malířově
zahradě další akcí ,a to koncertem Věry a Oldřichem Wajsarovými.Byl to tehdy velmi chladný
večer a i to možná přispělo k malé účasti jen čtyřiceti lidí.Dopředu mohu tlumočit vzkaz a závazek
manželů Wajsarových,že zde u nás uspořádají benefiční koncert zdarma ve prospěch Malířovy
zahrady.Tento závazek znovu potvrdila včera paní Věra Wajsarová osobně.Ještě se vrátím
k slavnosti lípy.Zapomněl jsem totiž připomenout dvě důležité souběžné události.Jednak jsme při
tradičním průvodu obcí zaznamenali nového sv.Václava v kapličce na Zahumeni,který nahradil
ukradenou sošku kameníka Zemana .O náhradu se zasloužilo vedení obecního úřadu
v Tatobitech.Součástí slavnosti lípy byla výstava divadelních plakátů v klubovně Junáků

v Tatobitech.Myslím,že hezkou a vkusnou výstavu ,jsme uspořádali k 140.výročí založení
divadelního spolku v Tatobitech.Škoda jen,že byla málo navštívena.Naopak, velmi slušnou
návštěvou se prezentovala celá slavnost.Ihned 8.září jsme opět uspořádali (Na)malované
prázdniny,což je velice nápaditá akce,do které se zapojují nejen děti,ale i dospělí.Přes částečnou
nepřízeň počasí se vše podařilo.V Malířově zahradě byla atraktivní výstava živých ,dravých
ptáků,dále divadelní představení ochotníků z Přepeř.Výtvarný a nápaditý program uspořadala paní
Zahradníčková s paní Bíbovou a Kudrnáčovou.Paní Zahradníčková také představila mladé a
nadějné tanečníky z Tatobit,kteří se vrátili z úspěšné soutěže v Rakousku.Nemalý podíl na této akci
mělo Myslivecké sdružení-také díky J.Brunclíkovi- a pomoc Junáků např. s poznáváním listů a
stromů z Lesní moudrosti.Na říjen a listopad jsme připravovali besedu s paní Dr.Eliškou Fučíkovou
z Prahy,která je poradkyní senátu České republiky.Tato akce se k dnešnímu dni nepodařila (díky
zaneprázdnění E.Fučíkové)uskutečnit.Snad se to povede letos.O besedu je veliký zájem i z dalekého
okolí.Na podzim se již také loni objevily první turistické značky,kterými začalo uskutečňování
poměrně náročné akce –realizace Stezky malíře Jana Dědiny.Já k tomuto jen na okraj,protože
hlavní informace přednese Dalibor Stříbrný ,jakožto realizátor tohoto programu.Začátek realizace
Stezky byl vlastně již v roce 2006.Tehdy Dalibor Stříbrný a Lída Valná se podvolili účastnit časově
náročnému školení v rámci programu Svazu ochrany přírody v Praze .Podstatnou část však
absolvoval Dalibor Stříbrný .V tomto programu byla zajímavá lákadla ,a to finanční prostředky na
úpravu Malířovy zahrady pod názvem Interpretace místního dědictví,které nabízel Evropský
sociální fond a státní rozpočet České republiky.Jak jsem již sdělil,podrobnosti vám řekne Dalibor
Stříbrný.Já chci však oběma poděkovat,že vydrželi a Daliborovi pak zvláště za realizaci
programů.Zahrada je vůbec asi naší nejnáročnější akcí.Díky Daně Kubíčkové, a ostatním
pomáhajícím členkám a členům ,se daří částečná pravidelná údržba.Předzimní uložení rostlin a jarní
úklid.Musíme též poděkovat za významnou pomoc Obecnímu úřadu,který se chová velmi vstřícně a
to nejen poskytnutým finančním prostředkům.Loni se například z dotací OU financovaly všechny
naše kulturní programy určené veřejnosti, včetně různých úprav v zahradě.Podrobnosti o zahradě
podá Dana Kubíčková.V květnu,jak jsme již informovali na stránkách letošního zpravodaje,jsme
realizovali za finanční podpory OU ,samostatné internetové stránky .K dnešnímu dni je navštívilo
přes 1600 návštěvníků.Dobře jsou také využívány další jako je Rajnet nebo Turnovsko v akci.Letos
chceme podobně jako loni využít Turistické noviny,které v dubnu vydává odbor cestovního ruchu
Městské úřadu Turnov.Za loňský rok jsme vydali pouze jedno číslo (7)našeho zpravodaje.Je to
málo,ale můžeme na omluvu přičíst velmi zlepšenou informovanost internetovou.V zahradě byly
také loni instalovány informační tabule o malíři Dědinovi.Letos chceme obnovit tabulky u našich
mladých lip.Jistě jste si také všimli našeho nového loga –zelený list připomínající písmeno
D.Autorem je Jaroslav Barták ,který nám vypomáhá výtvarně velmi často.Podobné díky chci
vyslovit za propagaci Jirkovi Mohauptovi.Samozřejmě,že poděkování patří všem ,kteří nám
pomáhají.Milušce Jiřištové za vedení financí a celému výboru za veškerý čas i práci.Není jí totiž
málo.Samozřejmě,že bychom se neobešli bez pomoci Obecního úřadu,Hasičů,Junáků a spolupráce
se Základní školou ,muzeem Českého ráje v Turnově –RNDr.Tomášem Řídkošilem a pod.Původní
myšlenka Občanského sdružení Dědina se dočkala naplňování: šlo totiž vždy o spolupráci celé obce
k propagaci našeho nádherného a někdy polozapomenutého kraje.Věříme,že se vše bude stále lépe
dařit.V obci se rozvíjí nová vybavenost k použití při kulturních akcích.A´t již je to iniciativa
Sokolů při obnově sociálního zázemí na hřišti či náš pokus o realizaci zahradního altánu v Malířově
zahradě.Skromně se domníváme,že na obnovu Tatobit jsme přispěli také svým skromným
podílem.Přeji si,aby se naše spolupráce dále rozvíjela ku prospěchu obce a vlasti.Vím,že musíme
také věnovat větší pozornost integraci našich členů.Chceme ,aby i oni ,třeba ve vzdálené cizině měli
pocit sounáležitosti a pomoci. Děkuji vám.

Petr Pešek ,VI.valné shromáždění 29.3.2008

