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Tatecký plátek

…a takhle my si tady žijem!

Je neděle. Neděle odpoledne. Během pondělí
a úterý chceme roznášet další Tatecký plátek.
A já ležím na koupališti a nemám ani řádek. A
tak přemýšlím, co duchaplného bych vám
napsala. A jak tak ležím a koukám kolem sebe,
vidím spoustu lidí, kteří se koupou, smějí se,
házejí si míčem a jen tak si užívají volného
dne. A tak si říkám: no jo vlastně, tohle je ten
život! Zábava a hra. A všechno ostatní nám
pomáhá k tomu, abychom si ten život užívat
mohli. A tak nebudu vymýšlet nic složitého,
tento týden žádný další plátek o tom, co
budujeme, co budovat chceme, co nám vyšlo
a co nám nevyšlo. Napíšu vám, co všechno si
můžete v následujících týdnech v Tatcích užít!
Krásné letní dny, Blanka Řezáčová
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Memoriál Tateckých sportovců
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Tatecká fošna

28.9. – 28.10. Oslavy k 100. výročí vzniku
Republiky (bližší program se dozvíte
v následujících týdnech)
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Tatecká fošna
U Fošny se zastavím. Letos už to bude po
páté, co si zablbneme na koupališti a strávíme
společně jeden letní den. Vzpomínám si, jak
vlastně Fošna vznikla. Kdysi dávno jsem měla
sen. Udělat takový sranda den na koupališti,
když už tu vodu tady máme, a přejíždět na
trakaři lávku tak, jak jsem o tom slyšela.
Jenomže všechno vázlo na tom, že taková
normální holka nedokáže vymyslet, jak
takovou normální lávku postavit. A tak jsem
můj sen uložila v hlavě do kategorie „to by se
mi líbilo, ale nevím, jak na to“.
V roce 2014, kdy jsme se rozhodli poprvé
udělat Masopust a byli jsme z toho tak
nadšení, začal vznikat nápad, udělat ještě
letní akci. Původně to měla být oslava našeho
úrodného kraje, sklizně, takové pozdější
dožínky. Proto také, jestli jste si všimli, je
každoroční výzdoba z obilí a dalších
dozrávajících plodů, pečeme řepánky nebo
švesťáky. Je to pozůstatek původního nápadu
a přijde nám to takové patřičné.
A kde takovou akci udělat? Léto, sluníčko,
voda…samozřejmě
na
koupališti!
Na
koupališti? Ahaaaa, tak šup lávko, přesouváš
se do kategorie „ono to půjde“. To už jsem
měla kolem sebe hodně šikovných chlapů,
kteří si s lávkou poradili.
Původně jsme chtěli udělat akci pro pár
bláznů, kteří si troufnou přejet lávku a hned
první rok se sešlo přes 500 lidí. Tak to byla
výzva a motivace do dalších let. Nebudu vám
popisovat, jak náročné je takovou celodenní
akci zajistit, všichni se pořád učíme a jsme
skupina lidí, kteří chtějí pobavit nejen sebe, ale
i další lidi z obce nebo dokonce obcí okolních.
Chtěla bych hlavně poděkovat všem, kteří se
na této akci podílí organizačně, a to jsou lidé
sdružení ve spolku „Spolek pro Tatce“ a také
všem sponzorům, bez kterých by se nám
taková akce dělala podstatně hůř. Mezi
pravidelné sponzory patří Nykos, a.s., VPK
Suchý, s.r.o., Jiří Váňa Net, Kenast, s.r.o. a
každý rok někdo další, kdo je ochotný naši
Fošnu podpořit.
Letošní ročník začneme ve 12 hodin
přihlašováním do dětské soutěže, navážou
soutěže pro dospělé a pokračovat budeme
večerem s kapelami J.B. Band, The Cell,
Green Day revival a Telegraf. Celodenní

vstupenky jsou v předprodeji za 150 Kč u nás
na obecním úřadě a letos také v Pečkách buď
na čerpací stanici v areálu autobazaru nebo
v kanceláři Jiří Váňa Net. Vstupenku si můžete
samozřejmě koupit až na místě a rozhodnout
se, jestli pobudete pouze na soutěže, pak je to
za 50 Kč nebo celý den, pak je to za 250 Kč.
Už se to blíží! My se už těšíme! Na Fošnu, na
pády do vody na kapely a hlavně na vás!

Oslavy 100.
republiky

výročí

vzniku

První republika. Co se vám vybaví, když se
řekne první republika? Mně se vybaví styl,
noblesa, Masaryk, na jedné straně blahobyt
na druhé chudoba, ale hlavně obrovská
národní hrdost, cit pro povinnost, odhodlání
dát za svobodu cenu nejvyšší. Jsme schopni
cítit hrdost i dnes? Určitě ano, představte si
vítězství národního týmu na mistrovství světa
v hokeji. To je okamžik, kdy těžko najdete
člověka, který ji necítí. Všichni jsme hrdí Češi.
Ale jsme schopní být hrdými Čechy i
v každodenním životě? Uvědomovat si, kde
žijeme, v jaké krásné zemi plné přírodních
krás a kulturního dědictví? V jedné z
nejbezpečnějších zemí světa, kde se
nemusíme bát vyjít večer na ulici, můžeme si
užívat života a bavit se. Uvědomovat si, co
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všechno jsme dokázali vybudovat, kolik schopných lidí tady žije nebo takovou, pro nás dnes
automatickou, věc, že netrpíme hlady. Prostě se máme dobře. Jen na to někdy zapomínáme
v záplavě informací z veřejného a politického života, které nás mnohdy zbytečně straší a zneklidňují.
Nikdo nám neřekne: hele, máme se fajn, základní potřeby jsou uspokojené a tohle, co řešíme, jsou
podružné věci. Špičky naší politické scény nevystoupí s prohlášením: lidi, jste skvělí, makáte,
ekonomika roste, máme, co potřebujeme a mnohdy i to, co nepotřebujeme, naše obce a města
vzkvétají, rozvíjí se a my si žijeme jako nikdy dřív. Jsme skvělá země se skvělými lidmi. Chtěli byste
takový proslov někdy slyšet? Já moc. Pozitivní slova jsou nakažlivá, inspirující, motivační, hladící po
duši.
Já jsem hrdá Češka. Uvědomuji si, kolik schopných a šikovných lidí mezi námi žije. Spousta z nich
je mými kamarády. Mám ráda naši zemi, naše hory, naše památky, mám ráda Prahu a mám ráda
Tatce. Je spousta lidí, kteří naši republiku proslavili v zahraničí, ať jsou to prezidenti (samozřejmě
jenom někteří z nich v dobrém slova smyslu), lékaři, vojáci, zpěváci, spisovatelé, sportovci.
Proto si myslím, že je potřeba si historii naší vlasti připomínat a 100. výročí vzniku republiky je
úžasná příležitost.
Během jednoho měsíce, který je spojen s naším českým státem a republikou, a to od 28.9. 2018 do
28.10.2018 proběhne v rámci oslav několik akcí.
Těšit se můžete na divadelní představení Někdo to rád horké nebo povídání o historii a pověstech
z našeho okolí s Martinem Drahovzalem. Učitelem, novinářem, režisérem a také principálem
kouřimského divadelního spolku Mrsťa Prsťa a autorem knížek Báje a legendy Kolínska a
Kouřimska a Pověsti a kratochvilná vyprávění z Kolínska a Kouřimska. S Martinem jsme se v Tatcích
již setkali, a to při spolupráci na projektu Živá kronika.
Další plánovanou akcí je zpívání pod lípou, která byla zasazena v květnu 1919 na počest vzniku
republiky. A ještě možná něco dalšího. Přesnější termíny a časy vám včas sdělíme, zatím ještě
hodně věcí ladíme a těmito prvními informacemi chceme naladit i vás.
Snad se všechno povede a alespoň trošku uctíme odvahu a odhodlanost lidí, kteří kdysi za svobodu
bojovali a ucítíme alespoň dotek hrdosti.

