DĚDINA

ZPRAVODAJ č.10

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ V TATOBITECH

6.BŘEZNA 2010
Vážené a milé členky,členové,nečlenové,přátelé…
Už nebudu psát,že jsme opět dospěli k dalšímu roku. Utíká to tak rychle,že
mám pocit pouhého opakování.Naše sdružení bylo založeno v roce 2003 a tak
si lehce spočítáte vše ostatní. Vznikly u nás další zajímavé kontakty se spolky
a sdruženími.Do Tatobit zavítalo množství nových hostů a přátel . Myslím,že
zajímaví byli přátelé z Argentiny a Paraguaye.Moc se jim u nás líbilo a zvali
nás.Mluvili česky i když jejich odchod do ciziny se uskutečnil před mnoha a
mnoha lety.Zvláště nás zaujalo jejich vlastenectví k rodné zemi.Mohli jsme se
mnohému přiučit v tomto směru.Pokud přijedete do Malířovy zahrady dnes,
poznáte kterak se opět změnila.Myslím,že jí sluší i nový rozměrný altánek .
Změnil se výrazně i život v naší obci.Zdá se , že v regionu patří mezi nejživější vesnice .Bohatá aktivita spolků , kulturní a společenské programy.Obcí byl
zakoupen zpět společenský sál a tak po adaptaci budou mít Tatobity potřebné zázemí.Však se také již zkouší představení ochotnického souboru.Jmenuje
se O lípě. Je tu trochu Alois Jirásek transformován k tisícileté lípě tatobitské.
Víme,že se naši členové nemohou zúčastňovat akcí našeho sdružení.Tatobity
jsou přece jen pro většinu našich členů vzdálené. Určitě však nezapomínáme
na nikoho z vás .Rádi bychom vás však přivítali 19.června 2010 na sjezdu rodáků a přátel naší obce . Je připravován velmi bohatý program s množstvím
různých tisků.Ke sjezdu vyjde monografie Tatobit .Tam zcela určitě najdete
bohaté historické dokumenty a fotografie.Nezapomněli jsme na významného
Mistra Jana Dědinu, protože je to osobnost do této knížky patřící. Účastníci
sjezdu obdrží odznáčky , informační skládačky a mnoho dalších pozorností.
Také se bude světit prapor obce Tatobity.Podrobně se s programem seznámíte v našem zpravodaji.Samozřejmě,že se ony významné události budou konat
u tisícileté lípy a také v Malířově zahradě.Nezapomeňte tedy a udělejte si čas
pro návštěvu Tatobit.Věřte ,že vás všechny u nás srdečně přivítáme a budeme zcela jistě oplývat radostí a pozorností k vám.Naše sdružení nezapomíná
na malíře Jana Dědinu.To jste určitě zjistili i v pořadu ČT,který uvedla loni
v květnu televize na druhém programu.
Petr Pešek
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PÍSEŇ O LÍPĚ
Nad Zlatým koněm zablýsklo se ráno,
u staré lípy cinkla podkova,
v posvátném kmeni tajemství je psáno
a kapka času se moři podobá.

Zažloutlé stránky letopisů stromů,
tají svůj příběh doby minulé,
z dalekých cest všechny míří domů
a smutek radost pokryje.

Horoucí slunce lípě hlavu svěší,
rosa včel ji znovu pozvedne,
vrásčitý strom se úctě lidu těší
a v jeho stínu zlo zas pomine.

Co vojsk táhlo krajem zdejším,
se stíny smutkem protknuté,
před němým svědkem klečím
a vnímám tiše chvíle pohnuté.

Těch cest co kolem vedly naše,
v šumotu dětských volání,
jdem dospělí a našlapujem plaše
ve stopách co šly před námi.

Nad Zlatým koněm zablýsklo se ráno,
u staré lípy cinkla podkova,
v posvátném kmeni tajemství je psáno
a kapka času se moři podobá.

(Petr Pešek 1.Máje 2009)

Verše zhudebnila Katka Matysová z Rovenska p.Tr. a poprvé je uvedla na vernisáži
výstavy „Tatobity v proudu času“,která byla velmi úspěšná.Myslíme,že by si obé
zasloužilo reprízu v příštích letech.
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Vidíte,že jsme nezapomněli.V srpnu 2009 jsme v malém sálku Základní umělecké školy
v Turnově připomněli 100 let Dědinovy výstavy .Na letošní kulaté výročí přiravujeme literární pásmo o Janu Dědinovi.Scénář tvoří PhDr.Vlastislav Hnízdo CSc. dle monografie
Mgr.Petry Morvayové Ph.D.Objeví se tam také texty z deníku našeho významného sochaře Josefa Mařatky a vzpomínky malíře Jana Solovjeva. K oslavám patří i zářiové (Na)malované prázdniny(5.9.) a připravovaná výstavka kopií a dokumentů Jana Dědiny.

IVO DĚDINA (28.9.1922 – 12.11.1999)
Dovolte malou osobní vzpomínku na Ivo Dědinu,který byl posledním
potomkem(osmým)významného českého malíře Mistra Jana Dědiny.
Především byl Ivo Dědina hudebním skladatelem, korepetitorem Baletu
Národního divadla v Praze od roku 1946. Nechci komplexně uvádět nebo
hodnotit jeho rozsáhlé dílo z oblasti vážné hudby ,ani taneční,nejsem k tomu
oprávněný,natož odborně fundovaný.
Poznal jsem Ivo Dědinu v Praze,kterou několikrát navštívil v devadesátých
letech z exilu v Paříži.Zde v Salle Pleyel působil jedenáct let jako klavírista.
Z Prahy odešel v neblahém roce 1968. Svoje skladby uváděl pod uměleckým
pseudonymem Ivo Gabriel Dědina d Anceaux. Rodné příjmení jeho matky je
totiž Anceuaux.Pro mne byl a zůstává jedním z nejskromnějších,které jsem tu
poznal.Žil hudbou,kterou patrně neustále slyšel v denním běžném životě. My
jsme možná v tomto směru hluší a nechápající. Pro praktický život byl však
Ivo Dědina zranitelný . Procestoval většinu evropských zemí,takže v jeho hudebních dílech se objevuje značný zeměpisný a filosofický rozsah.
Vybírám jen namátkou jeho některá díla: Antické nálady,Antické melodramy,Italská suita,Tance ve španělském slohu,Čerkeské tance,Orientální melodie,Písně na verše korejské a čínské,Písně na verše Dálného východu.Těžiště
jeho tvorby byla bezesporu hudba baletní:Pták Jú, Orfeus našich dnů,Modrý
bůh,Apsara a Šiva , a další. Ivo Dědina byl velmi společenský a řekl bych,že
až přespříliš ohleduplný. Pak neudiví, že neodmítl moji prosbu a zhudebnil
mé tři básničky.U mne zanechal na sebe trvlaou vzpomínku.A pak, krátce na
to umírá v Amsterdamu.. Loni tomu bylo již deset let.

Ing.Jan Vašátko
Předseda pražské pobočky
o.s.Dědina
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VIII.VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Valná hromada se koná v sobotu 27.března 2010 ve 14 hodin v salonku restaurace
U Studničků v Tatobitech s tímto programem:

Zahájení .
Kulturní program.
Zpráva předsedy.
Zpráva pražské pobočky.
Zpráva o hospodaření.
Volba výboru.
Plán činnosti 2010.
Diskuze .
Závěr.

Na valné hromadě bude možno uhradit příspěvky na rok 2010 ve výši 100 Kč.Našim vzdáleným členům zasíláme poukázku.Pokud budete příspěvky hradit účtem ,použijte jako variabilní symbol vždy číslo,které je uvedeno na poukázce.Tím můžeme vaši platbu identifikovat v našem účetnictví.Na poukázce nevyplňujeme částku členského příspěvku,protože
někteří členové jsou tak vstřícní,že posílají částku vyšší.Ubezpečujeme vás,že všechny příspěvky jsou použity na programovou činnost.Jistě víte,že zvláště dnes není hrazení programů nijak lehké.Děkujeme všem za podporu pravidelným placením členských příspěvků
a zvláště pak příspěvkům nad odsouhlasenou částku.Na sponzorské dary uzavíráme písemnou smlouvu.Zaslanou poukázku můžete podat u každého poštovního úřadu.Na poukázce je uvedeno i číslo našeho účtu: 188704826 / 0300 .

*
Nezapomeňte ,že naše internetové stránky jsou : www.tatobity.cz/dedina
* *
Nezapomínáme na propagaci našeho sdružení. V loňském roce jsme začali natáčet dokument z našich celoročních akcí a doufáme,že bude letos dokončen.Také jsme jednali s režisérkou Světlanou Lazarovou o možnosti natočit dokument o Mistru Janu Dědinovi . Paní
Lazarové se tato myšlenka a příběh J.Dědiny velmi zalíbila a přislíbila v tomto směru svoji
iniciativu. Věříme, že se podaří uvedený záměr realizovat.Naše existence je také vidět na
trhu s uměleckými předměty.Na sjezdu rodáků v Tatobitech bude mít naše sdružení dva
panely s dokumenty o činnosti .Nemalý rozsah dokumentů byl na loňské výstavě „Tatobity v proudu času“a v ZUŠ v Turnově k výročí výstavy J. Dědiny .Také každá naše programová akce je propagací.Stálou výstavní síní je Malířova zahrada . O její údržbu se především obětavě stará D.Kubíčková, L.Valná a D.Stříbrný.V letošním roce by měl přispět k informačním vymoženostem automatický průvodce v několika řečech ,který si v Malířově
zahradě stisknutím knoflíku převedete na svůj mobil.V turistické sezoně je kolem zahrady
přece jen vidět výraznější hemžení návštěvníků.
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SJEZDU RODÁKŮ A PŘÁTEL
OBCE TATOBITY
Pátek 18.ČERVNA :
____________________
Divadelní soubor MAJ Tatobity A.Jirásek : O LÍPĚ
Kulturní dům v Tatobitech ve 20 hodin .
Sobota 19.ČERVNA:
___________________
Koncert dechovky Táboranka před kulturním domem v 9 hodin.
Slavnostní setkání rodáků a přátel obce Tatobity .
Kulturní dům v Tatobitech v 10 hodin : Zahájení
Kulturní program.
Projev starostky Tatobit.

Výstava z činnosti všech spolků a sdružení v Tatobitech.

SLAVNOST U TISICILETÉ LÍPY :

ve 14 hodin

LETNICE 2010 – SLAVNOSTI LÍPY - SVĚCENÍ PRAPORU
Příchod historické delegace Paní z Rotštejna .
Projev starostky L.Malé .
Svěcení praporu obce Tatobity.
Program sboru MUSICA FORTUNA.
Závěr .
MALÍŘOVA ZAHRADA : v 15 hodin
Koncert tanečního a swingového orchestru ZUŠ Železný Brod.
Kulturní program,občerstvení,setkávání účastníků sjezdu.Zakončení v 18 hodin.

KULTURNÍ DŮM : ve 20 hodin
Taneční zábava pro všechny věkové kategorie.
VÝSTAVY A SETKÁNÍ V PRŮBĚHU SJEZDU:
Výstava kronik v budově Obecního úřadu.V Masarykově Základní škole
otevřena expozice:Škola za starých časů .V požární zbrojnici v Tatobitech
a na Žlábku expozice požární techniky.Na hřišti Sokola fotbalový zápas.
Po dobu sjezdu bude též otevřen kostel sv.Vavřince s výkladem průvodce.
Veškeré informace,tiskoviny,dárkové předměty obdržíte v Kulturním domě v Tatobitech již od 16 hodin v pátek 18.června a v sobotu 19.června během celého dne.
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ou.tatobity@seznam.cz
Sdružení:
peso@c-box.cz
bon.podlipou@seznam.cz
Obecní úřad Tatobity : 481 381 161
Občanské sdružení Dědina: 481 313 062 ,602 293 139

Ještě jedno výročí v rodě Dědinů:
VÁCLAV DĚDINA 1870 – 1956
Dne 6.prosince si připomeneme 140 výročí narození profesora geomorfologie a zeměpisu
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Václava Dědiny,člena Královské české společnosti
Nauk , Masarykovy akademie práce , Bulharské zeměpisné společnosti,České společnosti pro
Mmineralogii a geologii a České společnosti zeměpisné.
Václav Dědina pocházel ze zemědělské rodiny ve Vinařících u Mladé Boleslavi.Jeho otec byl
mlynářem ve Stranicích a vychovával celkem devět dětí.Dědina absolvoval studia na gymnáziu
v Praze , po roční návštěvě bohosloví vystudoval zeměpis a přírodní vědy na české univerzitě
v Praze,kde byl v roce 1919 habilitován a působil dalších dvacet let.V roce 1927 byl jmenován
mimořádným a v roce 1933 řádným profesorem geomorfologie a zeměpisu. V letech 19011927pracoval jako středoškolský profesor v Zábřehu , Kolíně , Valašském Meziříčí , Mladé Boleslavi a v Praze,zároveň se hojně věnoval přednáškové činnosti.Během I.světové války začíná
jeho užší spolupráce s prof.J.V.Danešem a C.Purkyněm,zakladateli československé školy
geomorfologické,v roce 1918 externí spolupráce s nově založeným Státním ústavem geologickým . V polovině 20. let Dědina iniciuje program zeměpisného regionalismu,jehož cílem bylo
vědecké rozčlenění území Čech a Moravy na přirozené geografické jednotky –oblasti,kraje.
Tomuto tématu věnoval množství odborných prací a řadu přednášek na mezinárodních
odborných fórech v ČSR , Polsku a Jugoslávii.Nejdůležitějším počinem iniciativy bylo vydání rozsáhlého encyklopedického díla Československá vlastivěda (1929-1937),jíž byl Dědina šéfredaktorem.
Bezprostředně po zavření vysokých škol za II.světové války byl Václav Dědina předčasně penzionován . Aktivně se účastnil odbojové činnosti . Jeho syn Jan byl po celou dobu
války internován za odbojovou činnost v německých koncentračních táborech . Od roku
1952 až do své smrti působil v Československé akademii věd.
Zapsal P.Pešek,
dle D.Brádlerové AV ČR
Václav Dědina byl bratrancem malíře Jana Dědiny a synem Františka Dědiny,který sepsal tři knihy pamětí . V.Dědina je později vydal knižně. Naposledy pod názvem BEJVÁVALO v roce 1949
v nakladatelství Vyšehrad.Toto vydání ilustroval Jan Dědina a stojí za to si jej sehnat v některém
antikvariátě.
Nepravidelný zpravodaj vydává Občanské sdružení DĚDINA v Tatobitech.Náklad 100
výtisků.Příloha: KALENDÁRIUM 2010 O.S.Dědina .

