Hodnocení činnosti Občanského sdružení Dědina v Tatobitech za rok 2008
VII.Valná hromada ,sobota 14.března 2009 ve 14 hodin restaurace U Studničků.
Vážení hosté,vážení členové Občanského sdružení Dědina,vážení přátelé !
Srdečně vás všechny vítám na sedmé valné hromadě občanského sdružení Dědina
v Tatobitech.Zvláště bych chtěl přivítat naše vzácné hosty:Lenku Malou,starostku obce
Tatobity,Otu Grunda a Ivana Veselého ze Spolku rodáků a přátel Turnova.zástupce Muzea
přírody Český ráj,Libušku Marhanovou ze sboru A.Dvořáka,RNDr.Z.Mrkáčka ze Správy
chráněné krajinné oblasti ČR,ing.J.Vašátka a J.Orta z pražské pobočky O.S.Dědina.
Předstupuji před výroční shromáždění našeho sdružení již po sedmé,abych podal zprávu o
činnosti za rok minulý-za rok 2008.Letos jsme vstoupili již do šestého roku trvání sdružení a
když jsem si shromažďoval záznamy o dosavadní činnosti ,byl jsem docela ohromen .Nebojte
se,nechci podávat zprávu za uplynulých pět let.Avšak malé ohlédnutí stojí za to.Musím
smeknout přede všemi,kteří krátce po ustavení sdružení v dubnu roku 2003 se pustili do
práce.Byla to především namáhavá práce fyzická při úpravě zdevastované zahrady Jana
Dědiny .Nevím ,kde jsme tehdy sebrali takové odhodlání ,když se na nás ostatní občané
dívali s jistým despektem a nepochopením.Naštěstí se našla hrstka jiných,kteří věděli proč
tak činí.
Nedávná slova pana Woodtlyho o obdivu k naší práci,která pronesl při své návštěvě Malířovy
zahrady,chci doprovodit poděkováním i svým souhlasem.Škoda,že nám to přináší člověk z
daleké země.Musím ,jako již mnohokrát zopakovat s klasikem ,že všechny naše kroky vedla
láska k rodné obci a úcta k odkazu,který nám zde naši předchůdci zanechali.
Vážení přátelé .Za rok minulý-tedy rok 2008-uskutečnilo sdružení na sedmnáct hlavních
akcí,které zahrnují zájezdy,naučné přednášky a besedy ,tradiční významné programy a další
drobnější akce .Uskutečnili jsme zájezd do Prahy na výstavu Albrecht z Valdštejna a jeho
doba,pro děti zájezd do Muzea loutek v Chrudimi,Muzea čokolády v Pardubicích a návštěvu
kostela v Pardubicích na shlédnutí oltářního obrazu Jana Dědiny – Kázání na hoře.Na
přednáškách
se
v Tatobitech
podílel
MUDr.Miloslav
Holub,botanik
Václav
Větvička,spisovatelka Dáša Landrová.Filmový večer o léčiteli Josefu Antonínu
Kitlovi,hudební večer k 110.výročí narození tatobitského rodáka F.X.Drozena.Zcela novou
událostí byl vzpomínkový večer k výročí upálení Mistra Jana Husa,spojený s připomenutím
díla Jana Dědiny,kterému byl Jan Hus významnou předlohou a v roce 1903 ilustroval
s Alfonsem Muchou knihu Jan Hus-později vydanou i v Anglii.To jen na vysvětlení těm,kteří
by se mohli podivovat proč připomínáme Jana Husa.Nechci zde opakovat jeho význam
morální a etický.Potěšitelná byla účast téměř stovky návštěvníků tohoto podvečera
v Malířově zahradě.Jako obvykle jsme před svátky Velikonočními na neděli Smrtnou
uspořádali vynášení Morany spolu se Základní školou v Tatobitech.Velkou událostí bylo
slavnostní otevření Stezky Jana Dědiny,která byla financována z prostředků Evropského
fondu a rozpočtu České republiky.Hodnota díla byla sto tisíc.Významně se na jejím
vybudování podílel jednatel sdružení Dalibor Stříbrný.S tímto dílem je však také spojena
následná údržba.Potěšitelné je i její zakreslení na orientačních tabulích Obecního úřadu
v Tatobitech.Tradiční Slavnost lípy otevřel v předvečer koncert manželů Waisarových,kteří
výtěžek věnovali na obnovu Malířovy zahrady.Druhý den dopoledne se u tisícileté lípy
uskutečnilo vystoupení pěveckého sboru Muzika Fortuna .Událost byla doprovázena
kostýmovanou skupinou ze sdružení Ochrany Klokočských skal.V Malířově zahradě
koncertovala odpoledne country kapela Dostavník,vystoupil profesionální
hasičský
sbor
z Turnova a nejmenší děti z Tatobit z Dobrovolného hasičského sboru pod vedením Lenky
Malé.Loutkové představení udělalo tečku za velmi krásným odpolednem ,které bylo
programově věnováno i dětem.Akce (Na)Malované prázdniny je na začátku školního roku
dárkem především dětem.Termín souvisí s životním výročím malíře Jana Dědiny,který se
narodil 1.září a děti měl velmi rád.Mohu to potvrdit za všechny,kteří jsme prožívali v jeho
zahradě
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velmi krásné chvíle dětství.Sobotní zářijové odpoledne,které pro děti připravilo Občanské
sdružení Dědina se velmi vydařilo.Malířovu zahradu zdobily barevné výkresy dětí,velmi
vtipná výtvarná dílna,taneční program dětí ,poznávání přírody v přírodě,soutěže,loutkové
představení a mnoho dalšího.Velmi slušně navštívená Malířova zahrada zněla výborným
swingem kapely Základní umělecké školy z Železného Brodu pod vedením pana Millera.K
zdaru přispěli manželé Zahradníčkovi,paní Bíbová,ing.Kudrnáčová,Josef Brunclík a dále naši
členové,většinou pořád ti samí-obětaví.Následně jsme uskutečnili Čertovskou svatbu
v Malechovicích u Sobotky v rámci festivalu Jičín-město pohádky.
Tady jsme velmi úspěšně spolupracovali s tatobitským „Babincem“vedeným Lenkou Malou a
se členy divadelního souboru.Závěrem roku jsme
v listopadu uskutečnili
večer
věnovaný těm,kteří nám po celý rok pomáhali.Bylo to velmi krásné setkání,první takového
druhu při dalším zlepšování spolupráce tatobitských organizací a občanů.Veřejně jsme tehdy
poděkovali Obecnímu úřadu,Sboru dobrovolných hasičů,Mysliveckému sdružení,Junákům a
jednotlivcům.Vznikla myšlenka,kterou by bylo škoda zapomenout.Za spolupráci jsme tehdy
poděkovali také vedení Základní školy v Tatobitech.Oplátkou naši členové pomáhali naší
škole,ať již to byl
Dalibor Stříbrný,ing.Pravoš Valný či Květa Pešková a Nad‘a
Havrdová.Velmi zdařilá je spolupráce s organizacemi,spolky a sdruženími.Musím se zmínit o
RNDr.Tomáši Řídkošilovi-řediteli Geoparku Český ráj,který je naší významnou
podporou.Velmi dobré kontakty máme se Spolkem rodáků a přátel města
Turnova,sdružením Ochrana Klokočských skal,Spolkem přátel města Sobotky,Občanským
sdružením Malechovice,Sdružením Paměť z Turnova,Salonem Zdenky Braunerové
v Roztokách u Prahy a dalšími.Pokud jsem na někoho zapomněl,tak prosím za odpuštění.V
Praze nám funguje pobočka našeho sdružení Dědina pod vedením ing.Jana Vašátka a
pochopitelně využíváme všech dalších našich členů-zvláště pak rodiny Dědinovy.S potěšením
kvituji dobrovolnou pomoc uměleckou, významného turnovského malíře Jana
Solovjeva,který nám pomáhá vahou své osobnosti i činností spisovatelskou a uměleckou.
V Malířově zahradě dochází k dalšímu vybavení a rozšířila se ukázka geologická,informační
texty o fauně a floře v našem regionu.Zanedlouho-jedná se o dva až tři týdny-zde bude
instalován altán,který bude sloužit zároveň jako podium pro kulturní a společenské akce.Je
to díky dotaci Obecního úřadu v Tatobitech.O zahradu se v rozličném počasí velmi dobře
stará Dana Kubíčková a Lída Valná.Zahrada potřebuje nutnou údržbu a několikeré sekání
porostu zdolávají zaměstnanci Obecního úřadu.
Vrátím se ještě k akcím,které nejsou veliké ,ale pomáhají naší propagaci a samozřejmě jsou
i náročné časově.Jako příklad vidíte v tomto salonku reprodukce obrazů Jana Dědiny- ty jsou
nápadem i prací ing.Zdeňka Dědečka,který připravil i propagační tabule našeho sdružení zde
umístěné.Připomenu také přednášku o Janu Dědinovi v Praze za spolupráce Katky Matysové
a Evy Hnízdilové,která se též podílí na práci při vzniku našeho Zpravodaje.Také nemalou
práci odvádí naše pokladní Miluška Jiřištová.Spolupráci také vracíme . Spolupracovali jsme
na programu sdružení Ochrana Klokočských skal při presentaci jejich výstavy v senátu České
republiky.Při děkování bych chtěl jmenovat Olinku Mazánkovu , Standu Vaňka,Lád’u
Niklíčka i Karla Procházku.Škoda,že například při realizaci filmu o Geoparku Český ráj,který
byl natáčen loni i v Tatobitech,nelze pořídit film o řadě bezejmenných lidí podílejících se na
práci .Mrzí nás také,že naše snaha o významnější připojení obce a okolí k turnovsku a
Českému ráji je přehlížena.Zůstává naděje ,že toho docílíme úsilím a spoluprací zdola.To je
myslím i správná cesta.Tatobity některým pisatelům a „odborníkům“ jaksi v místopise
vypadly.Věřím,že nám pomůže ,určitě se o to snaží pan senátor PhDr.Jaromír Jermář,který je
také naším příznivcem.V Malířově zahradě jsme přivítali významné návštěvníky z Anglie
,Sicílie,Kostariky,Nikaragui a dalšího zahraničí -z Banské Štiavnice.Prezentuji pouze
zájezdy.Jednotlivce nemáme zatím v evidenci.O slavnosti Jana Husa jsme zde instalovali
malou romantickou zvoničku,kterou posvětila paní farářka Československé církve husitské ze
Semil- Lada Kocourková.Zvonek Janíček se stal i atrakcí návštěvníků,kteří zazvoněním
oznamovali zájem vrátit se do Tatobit.Chci poděkovat
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všem ,kteří přispívají do našeho Zpravodaje.Jmenovat musím iniciativního Jaroslava Bartáka
s jeho objevnými články,který v současné době pracuje na monografii Tatobit ke sjezdu
rodáků 19.června 2010 ,pořádaného obecním úřadem v Tatobitech.Tehdy by se měla objevit i
vlajka obce ,navržená též panem Bartákem.K propagaci a informacím využíváme naše
webové stránky ,internetové noviny Turnovsko v akci,Rajnet a Turistické noviny vydávané
odborem cestovního ruchu v Turnově.Také bych chtěl poděkovat všem našim členům,kteří
poctivě hradí členské příspěvky.Dále všem dárcům finančních a materiálních darů .
Děkujeme též za dotace Obecnímu úřadu v Tatobitech,který tímto podporoval naše kulturní
programy věnované dětem i občanům v obci.
Vážení a milí přátelé.To je jen malý výčet z práce našeho Občanského sdružení Dědina,
které má v současné době devadesát tři členů.Loňského roku zemřel výtvarník Ladislav
Bergman, autor pamětního obelisku v Malířově zahradě.Prostě naše členstvo také přirozeně
stárne a tak je nutné jej vylepšit náborem nových členů.Je to nejen starost výboru
sdružení,ale nás všech.Výbor se schází minimálně jednou za měsíc a dále dle potřeby,což je
třeba i třikrát do měsíce.Děkuji výboru za jeho dosavadní práci a těším se ,že mu ještě
nějakou chvíli vydrží toto nasazení.Přeji našemu sdružení pochopení okolí,nadále podporu
Obecního úřadu reprezentovaného starostkou Lenkou Malou,dobrou spolupráci s místními i
regionálními organizacemi .Občanské sdružení Dědina je významný fenomén , jeho
programová náplň je nemalým doplňkem kulturního a společenského života obce ,regionu a
nebojím se říci,že dosahuje i vzdálenějších míst České republiky.
Děkuji vám za pozornost.
Petr Pešek ,předseda O.S.Dědina v Tatobitech

