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Proč vzniklo občanské sdružení „DĚDINA“ v Tatobitech ?

Odpověď na tuto otázku by byla na jaře roku 2003 velmi jednoduchá .Rozhodně bych neměl pocit,
že nad ní musím kdovíjak přemýšlet..Tady ,na necelých dvou hektarech pozemků, poblíž
kostela Sv.Vavřince ,se koncem dvacátých let minulého století usídlil malíř,filozof,spisovatel a vyznavač života :Jan Dědina .Musím s hrdostí přiznat,že jsem se s tímto pánem znal.V roce kdy Jan
Dědina zemřel mě bylo sice teprve jedenáct let,ale zasuté vzpomínky z dětství čekaly .Čekaly až
něco ,či někdo, zatřese čekající úrodou .Pravdou je,že jsem do zahrady malíře Dědiny chodil i po jeho
smrti,protože v onom tajemném domě s ateliérem se nadále pilně věnoval kultuře jeho syn stejného jména:Jan Dědina.Ten se narodil v Normandii ve Francii,kde jeho otec prožíval žhavé umělecké
dění,které na rozhraní devatenáctého a dvacátého století skutečně kypělo.Po svém otci nezdědil
příchylnost ke „štětci“,ale spíše k hudbě .Vedl místní kapelu,skládal,psal,hrál na kytaru,připravoval
a hrál divadlo s ochotníky,byl „regenschorym“ v místním kostele atd.Jeho žena Valerie pomáhala
společenskému životu v obci .Chci tím naznačit,že život opět „kypěl“ uvnitř cihlového domu,
který tady zanechal laskavý malíř.Tehdy jsem si ani neuvědomoval ,když jsem trávil nádherné
chvíle v jeho ateliéru ,že naslouchám myšlenkám a slovům z úst,která bývala výborným společníkem mezi nejvýznačnějšími umělci –přáteli.Plachou vzpomínkou malířovou na tyto chvíle
byly již jen rozkošné bonbony,které jsem při těchto setkáních velice rád konzumoval.Netušil jsem,
že jejich pestré obaly jsou pozdravem z nádherné francouzské země.Potom již zůstal jen zasutý
obraz mrazivé zimy a jakéhosi smutného shromáždění.Ateliér jsem měl možnost navštěvovat
již jen bez přítomnosti malíře.Jeho syn i snacha byli stejně laskaví jako jeho původní majitel.
Zemřeli však i oni a ovdovělá vnučka Alena neměla již sílu udržovat zahradu ,dům v Tatobitech
a bydlet v Praze.Psal se rok 1985 ,když se rozhodla dům prodat.Pochopitelně,že tehdy byl prvním
kupujícím stát- Místní národní výbor.Byla to také prozatímní naděje na zachování tohoto místa.
Tehdy také ve vedení MNV vznikla myšlenka přeměnit malířův dům na penzion pro přestárlé
občany.Zpracovaný projekt zachovával půdorys a styl domu.Došlo však jen k vybourání příček
a zhotovení stavební boudy.Přišel rok 1989 a s ním podstatné změny i ve vedení obce.Dům chátral a čekal vystaven každému kdo přišel.Do zahrady se začaly stěhovat ,se souhlasem, veškeré
přebytky občanů-prostě skládka.Mezi ní ,sklíčen, stál dům,ve kterém se tolik vzácných hostů
setkalo s Mistrem Janem Dědinou.Prudký impuls přišel s posledním úderem .Dům byl stržen .
Chyběla již jen cedule : Nikdo tu není a nikdy nebyl !Na jaře následujícího roku 2003 bylo
zaregistrováno u ministerstva vnitra Občanské sdružení „Dědina“ a v dubnu již byla svolána
veřejná schůze v Tatobitech,která přijala první členy, jichž se současný neutěšený stav
u Dědinů bolestně dotýkal.Pak nastala skutečná práce ,která mnohdy objemem materiálu a počtem zúčastněných dobrovolníků vynikala vzácným nepoměrem.Hrstka lidí ,a mnohdy i jejich dětí ,
však prozařovala chutí změnit věci a postavit se lhostejnosti.Současný stav je nyní podstatně jiný
a sami sobě se obdivujeme ,že jsme to vůbec dokázali!Změnit stav i mnohé postoje v obci.
Ve sdružení je nyní zaregistrováno na devadesát členů z nejrůznějších míst naší republiky.Patří
mezi ně však také místa v Rakousku,Německu , Francii,USA,Rok 2005 by měl být vyvrcholením
našeho začátku.V zahradě malíře Jana Dědiny byl v červnu 2005odhalen pamětní obelisk
uprostřed osázeného zákoutí, kde dříve stával Mistrův dům.V září 2005, kdy uplynulo 135 let od
narození Jana Dědiny , oslavy vyvrcholily výstavou jeho děl v muzeu Českého ráje v Turnově.Chceme jen připomenout,že akcí sdružení je mnohem víc a mnohem víc se jich připravuje.
Opět ve stejném nepoměru členů,peněz a času.Proto chceme všem dobrým lidem sdělit skutečnost,
že občanské sdružení Dědina je zrovna tak skromné jako nositel tohoto jména a zrovna tak touží,
jako on, prospět své obci a Českému ráji.Jako on otvíráme svou náruč těm kdo s dobrými úmysly
přicházejí : Občanské sdružení Dědina,512 53 Tatobity 236 .

P.S.Některé skutečnosti opakujeme znovu pro ty,kteří přišli později ..
a proto,aby se některé věci už neopakovaly..

