Hodnocení činnosti Občanského sdružení Dědina v Tatobitech za rok 2009 .
Zprávu přednesl Petr Pešek,předseda občanského sdružení,dne 27.března 2010.

Vážení přátelé a hosté !
Vítám vás srdečně na VIII.valné hromadě občanského sdružení Dědina v Tatobitech ,která se
koná tradičně zde v salonku restaurace U Studničků.Zvláště zde vítám naše hosty paní Lenku
Malou,starostku obce Tatobity a Otu Grunda a Ivana Veselého ze Spolku rodáků a přátel města Turnova ,ing.Jana Vašátka ,vedoucího pražské pobočky občanského sdružení Dědina.
Podání zprávy o činnosti za uplynulý rok je vždy pouhý výčet programových akcí a stručný
popis činnosti.Nepostihuje rozsah vynaložené dobrovolné práce při úpravě Malířovy zahrady,
při přípravě jednotlivých akcí a dalších drobností,které unikají statistice vůbec.Tak to již však
vždy bylo a bude v této oblasti občanské.V roce 2009 jsme uskutečnili na čtrnáct konkrétních
akcí a programů v obci Tatobity a mimo ní.Naši sedmou valnou hromadu jsme připravovali
v polovině března ,abychom již týden po ní uskutečnili besedu s hercem,režisérem a dabérem
Václavem Knopem.Další týden následovala tradiční „Smrt neseme ze vsi“.Beze sporu velkou
událostí byla příprava programů o květnových svátcích.V den prvního svátku 8.května se opět
otvírala Stezka malíře Jana Dědiny ,kterou organizoval pečlivě Dalibor Stříbrný.Věříme,že se
i letos podaří do Malířovy zahrady přilákat větší množství turistů na další ročník.Výstava“ Tatobity v proudu času “byl šťastný nápad.Přípravy se výborně zhostil Ing. Zdeněk Dědeček
a společně se nám podařilo opravdu dobré dílo.Vernisáž se uskutečnila ve stejný květnový večer a zúčastnilo se jí neuvěřitelných padesát návštěvníků.Celkově ji pak navštívilo téměř dvě
stovky občanů.Na zajištění služeb při výstavě se podíleli všichni členové výboru.Ve stejných
dnech v Tatobitech natáčela redakce České televize Náš venkov.Dobře postihnutá dvacetiminutová reportá nazvaná Tisíc let ve stínu lípy se objevila na druhém kanálu ČT 30.května v 9
hodin dopoledne a setkala s velkým ohlasem. Nás zvláště potěšil dostatečný vysílací čas,do
kterého se vešly informace o našem sdružení ,o malíři Janu Dědinovi i záběry z uvedené výstavy.Jsme-li u filmu,musím zde zmínit náš záměr vytvořit filmovou dokumentaci o našich
akcí.Toto se podařilo již loni průběžně uskutečnit a v letošním roce zbývá provést dotáčky
exteriérů a vymyslet komentář a sehnat finanční potředky na dokončení dokumentu.Obdiv zaslouží i práce členů při realizaci každoročních Slavností lípy.Už drahně let uplynulo od chvíle
kdy tehdejší členka rady obce Lenka Malá pravila,že by to mohla být zdařilá tradice.A ejhle, již
jako starostka bude přítomna ročníku šestému.Myslím,že tato tradice obnovila starodávná setkání u tohoto památného a vzácného stromu.Podobně si našel své místo u našich občanů podvečer pořádaný v Malířově zahradě 5.července k uctění památky Mistra Jana Husa a spojovaný
vždy s připomenutím historických tradic obce Tatobity.Ozdobou slavností je také vždy přítomnost některého hudebního nebo pěveckého tělesa z našeho regionu.Specielně pro děti připravuje sdružení na začátku září (Na)Malované prázdniny,které vznikly původně k uctění narozenin
Mistra Jana Dědiny .Loňská akce přinesla nejen výborný a zajímavý program,ale také přilákala
k výtvarné a nápadité práci řadu spolupracovníků z řad tatobitských občanů.Chtěl bych zde uvést určitě manžele Zahradníčkovi,Petru Kudrnáčovou,Míšu Bíbovou a Světlanu Kubíčkovou.
Je myslím samozřejmé,že bez zázemí vytvořeném členy výboru sdružení by tato akce nebyla.
K slavnostnímu podvečeru k památce Jana Husa je třeba také uvést výbornou spolupráci s paní
farářkou Ladou Kocourkovou z Československé církve husitské v Semilech.Podobně též vyzvednout spolupráci s děkanem Jaroslavem Gajdošíkem ,církve římskokatolické ,který při slavnostech lípy zajišťuje volnou prohlídku zdejšího kostela sv.Vavřince.V září jsme se také podíleli
V listopadu jsme uskutečnili zde v restauraci U Studničků Country bál a byli jsme překvapeni účastí a zájmem .Po celý rok jsme spolupracovali s ostatními spolky a sdruženími v našem

regionu Český ráj .Velmi dobrý vztah máme se Spolkem rodáků a přátel města Turnova,
který zajišťujeme přes předsedu Ottu Grunda a Ivana Veselého.Podobně to je s přáteli ze
Sobotky a zvláště pak sdružení z Malechovic.Velmi vstřícné je sdružení Paměť Českého ráje
a Podještědí reprezentované panem Václavem Jenšovským.Nový a dobrý vztah je s regionem
Jičínským ,který zastupuje pan JUDr.Jaroslav Veselý. Dosavadní vstřícná spolupráce s Geoparkem Český ráj byla posílena i přizváním našeho předsedy do dozorčí rady Geoparku ředitelem RNDr.Tomášem Řídkošilem.Ke kontaktům jsme přispěli i uskutečněním setkání občanských sdružení v Tatobitech v únoru loňského roku. Musím připomenout kontakt se
Saloonem Zdenky Braunerové v Roztokách u Prahy a mnoho dalších.Patří sem určitě i spojení se sdružením Checo-chaco v Pragvayi .Přátelé z Argentiny a Pragvaye nás v Tatobitech
navštívili v září minulého roku a zde v salonku došlo k velmi nádhernému setkání za účasti
množství návštěvníků.Dle jejich sdělení jim máme návštěvu určitě oplatit.Přítomen byl
i předseda senátního výboru pro pomoc krajanům PhDr.Jaromír Jermář.Blízké kontakty s místními spolky jsem již částečně uváděl,ale určitě bych jmenoval dobrou spolupráci se sdružením dobrovolných hasičů a jejím předsedou Jirkou Huškem.Podobně spolupracujeme se zdejší Masarykovou základní školou při vynášení Smrti ze vsi.Malíř Jan Solovjev z Turnova nám
velmi často poskytuje výtvarnou a uměleckou pomoc při významných akcích jako je např.letošní příprava sjezdu rodáků a přátel Tatobit.Toto všechno často zastřešoval významnou finanční pomocí místní obecní úřad reprezentovaný již jmenovanou starostkou Lenkou Malou.
Díky této pomoci stojí dnes v Malířově zahradě velmi vkusný a velmi potřebný zahradní altán.Zde musím uvést poděkování místostarostovi Radku Mlejnkovi,který jako sponzorský dar
věnoval svoji práci na krytině altánku.Když jsme loni pořádali v srpnu výstavu v Turnově
k 100.výročí otevření výstavy děl Jana Dědiny tamtéž,překvapila nás velmi zajímavá účast místních občanů a výborná spolupráce s ředitelstvím Základní umělecké školy .Kulturní program
vernisáže provedl ředitel školy Bohuslav Lédl za doprovodu své manželky.
Naše internetové stránky jsou též významným propagačním médiem.Loni se podařilo uvádět
na tomto webu některá díla Jana Dědiny a snažíme se díky internetu stále informovat širokou
naši veřejnost,včetně našich přátel v Rakousku,Americe,Kanadě a Iráku.Také se snažíme různými prostředky informovat o významné práci našich členů.Využíváme stránek Turistických novin Českého ráje,internetového kalendáře turnovského,novin Turnovsko v akci a v neposlední
řadě i informačního měsíčního věstníku v Tatobitech –Informáčku.Není třeba zde uvádět,že vše
je dnes velmi náročné finančně.A velmi často začínají chybět zdroje.Proto jsme vždy nadšeni ,že
se mezi členy najdou přispěvovatelé nad rámec svých členských povinností finančních.Je dobře
uvést,že loni tak učinili paní MUDr.Milica Čeňková,pan MUDr.Vladimír Strasmajer,Mgr.Petra
Morvayová Ph.D.,ing.Petr Formánek,paní Šenková a další.Významní jsou i ti naši členové,kteří
platí pravidelně členské příspěvky a i za své mladé rodinné příslušníky.Patří jim všem velmi uctivý dík.Podobně bych chtěl poděkovat všem členům našeho výboru za veškerou dobrovolnou
práci ve prospěch sdružení a společnosti.Zvláště pak těm,kteří se starají o vzhled Malířovy zahrady a to jmenovitě Daně Kubíčkové,Lídě Valné i Daliboru Stříbrnému.Na letošní rok se podařilo,opět prostřednictvím sponzorů,sehnat prostředky na reedici skládačky Stezka malíře Jana
Dědiny,takže bude opět vydána v rozsahu 3000 výtisků.Věříme,že se toto podaří i na naše plánované akce.Většina z nich je věnována mnohdy velmi kvalitním kulturním pořadům a zlepšování životního prostředí v naší obci.Myslím,že málokterá obec se může chlubit touto současnou
skutečností, včetně živého a barevného občanského života.Jsem rád,že se na těchto úspěších naše sdružení významně podílí.Jsem také rád,že se nám aspoň jednou ročně podaří vás informovat prostřednictvím našeho Zpravodaje,který je ekonomicky náročný po započtění poplatků
pošty. Věřím , že se podaří naše sdružení Dědina udržet při životě i nadále a přeji si dále,aby
se mu dostalo včas významné transfůze přísunem dalších následovníků.
Ještě jednou děkuji všem našim členkám,členům a nečlenům,kteří jsou ochotni nadále pomáhat.Věřím,že se všichni v pohodě sejdeme na tatobitském sjezdu rodáků a přátel naší

obce,která již tolik let žije ve stínu památného stromu.I naší lípě přeji ještě dlouhá a dlouhá
léta mezi námi a jejím potomkům , které jsme před léty vysadili jako symbol našeho sdružení ,přeji ,aby se držely jako naše sdružení.Děkuji.
Petr Pešek
Tatobity 27.března 2010

