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Vážení přátelé !
Valná hromada našeho občanského sdružení Dědina se konala dne 26.dubna 2003.Tehdy
jsme ledacos prodiskutovali a ledacos jsme si slíbili.Informační list č.1 je jeden ze slibů.
Chceme vám sdělit v omezeném rozsahu nejdůležitější zprávy:
I.
Výbor sdružení:
NAĎA HAVRDOVÁ,MILUŠKA JIŘIŠTOVÁ,DANA KUBÍČKOVÁ,PETR PEŠEK.
Ing.LUDĚK ŠTĚPNIČKA,STANISLAV VANĚK
Předseda:Petr Pešek

Jednatel: Stanislav Vaněk

Počet členů OS:
K dnešnímu dni jsou
dle abecedy členové:
Vladislav Bergman ,Turnov
Věra Drbohlavová,Tatobity
Jaroslav Drbohlav,Tatobity
Kamila Drozenová,Tatobity
Naďa Havrdová,Tatobity
Radka Havrdová,Tatobity
Růžena Klementová,Tatobity
Dana Kubíčková,Tatobity
Čeněk Kubíček,Tatobity
Oldřiška Mazánková,Tatobity

Pokladník: Miluška Jiřištová

II.

Petra Morvayová,Ústí n.L. MuDr.Ing.Vladimír Strasmajer,
Aleš Morvay,Ústí n.L.
Praha
Zdeňka Mlejnková,Tatobity Dalibor Stříbrný,Tatobity
Milada Pavelková,Tatobity Antonie Šenková,Zlín-Malenovice
Květa Pešková,Tatobity
Eliška Šťastná,Tatobity
Petr Pešek,Tatobity
Ing.Luděk Štěpnička,Tatobity
Milada Janusová,Tatobity Ludmila Valná,Hradec Králové
Miluše Jiřištová,Tatobity
Ing.Pravoslav Valný,Hr.Králové
Miluše Jiřištová ml.Tatobity Stanislav Vaněk,Tatobity
Alena Strasmajerová,Praha

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PŔÁTELE MEZI NÁMI..
UPOZORŇUJEME,že brány pro vstup dalších členů jsou a budou stále otevřeny !!!
OČEKÁVÁME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ :

Přihlášky z Rakouska a Jablonce n.Nis
Děkujeme předem našim členům za další nábor členů,rodáků a sponzorů.
Vážíme si velmi rodáků a přátel,kteří nezapomněli na Tatobity kde prožili mládí
a krásné okamžiky mezi svými nejbližšími.
.III.

POKRAČUJEME:

Prioritní akcí sdružení bylo zasadit se o ukončení skládky odpadu a šrotu v bývalé zahradě
u Dědinů, v místě kde stál dům a ateliér malíře Jana Dědiny.Dům byl postupně zbořen a parcela
byla skládkou dále devastována.Již na valné hromadě sdružení jsme se ujistili ,že v Tatobitech
jsou občané silně nakloněni myšlence navrácení důstojnosti tomuto místu a vytvoření zde velmi
příjemného prostředí pro nejrůznější kulturní akce,odpočinek a setkávání občanů.Ujal se i návrh
na umístění obelisku s pamětní deskou .Místo je přirozenou součástí obce a vytváří velice působivou lokalitu s přírodní hlukovou bariérou.Domníváme se,že lze při relativně nízkých nákladech
připravit velmi působivou kulturní oázu a ještě vyjádřit občanskou vážnost zanechanému dědictví..
Jak se to daří uskutečnit ?

NÁSLEDOVNÉ !
Zástupci sdružení navštívili Obecní úřad v Tatobitech a předali návrh OS včetně žádosti
o dotaci.Pozitivním výsledkem návštěvy bylo pozvání do rady OU ,které se uskutečnilo 27.5.03.
Jednání bylo oboustranně vstřícné :
1) V zahradě u Dědinů bude okamžitě zastavena skládka. –splněno OU
2) V zahradě bude proveden částečný úklid skládkyskládky- splněno OU
3) OS v zastupitelstvu přednese vizi a návrhy záměru – připravováno OS
4) OS připraví rozpočet na dotaci od OU –připravováno OS
5) OU provede v zahradě planýrku tak,aby vznikla rovná část pozemkupozemku- OU do 30.6.03
S tímto výsledkem seznámil P.Pešek členy výboru 3.6.03.Výbor OS konstatoval také zřízení
železné závory na vjezdové cestě do zahrady.Věříme,že od této chvíle pomohou i ostatní občané
uchránit tuto lokalitu i před cizími nájezdníky s odpadem.Stačí si všímat.Členové výboru provedli
obhlídku prací v zahradě a usnesli se provést 21.června malou brigádu zaměřenou na shromáždění kamení,cihel ,plechů apod. z pod stromů a okolí soustředného pozemku.Tím by se pomohlo
i následné planýrce.Vedením je za OS pověřena Dana Kubíčková.Co potřebujeme s sebou ?:
..pracovní rukavice,železné hrábě… Začínáme od 9 hodin ráno.Prosíme,přijďte kdo můžete.
Zatím je tato pracovní pomoc bez buřtů .Na příště se jistě domluvíme !
Pomoc přislíbil i starosta se skauty …

Tak co říkáte ? Přece jsme se pohnuli ….. Za podporu dík všem..
IV.

N A Š E D A L Š Í Z Á M Ě R Y…

OBČASNÍK – pokusit se o nepravidelné vydávání informací o činnosti sdružení Dědina,
postupně uveřejňovat i vlastivědné články a sdělení o obci a regionu,nápady,
vzpomínky a pod .K tomu je zapotřebí trochu peněz a hlavně spolupracovníků.
Takže přijímáme nápady a spolupracovníky a vaše vzpomínky,které by mohly

Zapadnout v zapomenutí.
BESEDU

- připravujeme s naší členkou a rodačkou paní Alenou Strasmajerovou z Prahy.
Jak rodáci vědí : paní Alena Strasmajerová je vnučka malíře Jana Dědiny.
Besedu připravujeme na začátek podzimu a byli bychom rádi,kdyby se podařilo
na daný den soustředit obrazy J.Dědiny ,které jsou v Tatobitech.Samozřejmě
by si je majitelé také po skončení besedy vzali zpět domů.Zajímavé by byly třeba
i dopisy,dokumenty ,maličkosti.. které jsou stopou malířova pobytu v Tatobitech.
Informace a dotazy : P.Pešek

FILM

- snad se to podaří .Doufáme.Jedná se o promítání amatérských filmů,které vznikly
někde po roce 1969 .Na filmovém pásku 16 mm je řada vzácných záběrů našich
občanů,sousedů,rodáků,kteří již dávno nejsou mezi námi.S pomocí nás všech se
snad podaří filmový pás připravit k promítání.

TURNOV - s paní místostarostkou Janou Maierovou bylo krátce jednáno o podílu některé
turnovské instituce (muzeum,uměl.škola apod.)k připravovaným vzpomínkovým
akcím 95.výročí výstavy malíře J.Dědiny v tehdejším Reálném gymnásiu v Turnově
v roce 1909. Zatím je vše v jednání .
RODÁCI

ADRESA :

- prosíme všechny občany a přátele o pomoc při soustřeďování adres rodáků naší
obce.Chtěli bychom později v Tatobitech uspořádat sjezd rodáků.Již dnes však
s nimi chceme udržovat kontakty.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „DĚDINA“
512 53 TATOBITY 236
Rádi bychom již dnes začali soustřeďovat Vaše příspěvky do příštího čísla.
Příspěvky nejsou tematicky omezeny tématy ani časovým prostorem ..čili:
SOUČASNOST,HISTORIE,MINULOST,ŽIVOT,VIZE,BUDOUCNOST…. Atd.

