Vážené členstvo,vážení přátelé a hosté.
Vítám vás srdečně na IX.valné hromadě občanského sdružení Dědina v Tatobitech.Zvláště
mezi námi vítám srdečně hosty :Lenku Malou,starostku obce Tatobity,Ottu Grunda a Ivana Veselého za Spolek rodáků města Turnova a další přítomné přátele našeho sdružení.
Při sestavování hodnocení uplynulého roku jsem si dával poctivý závazek,že budu opravdu
stručný,abychom mohli věnovat čas zajímavé diskuzi a i promítání filmu.Tedy stručně řečeno jsme se v minulém roce z plných sil snažili.Snažili jsme se i bez příjemných dotací
obecního úřadu v Tatobitech,který nebude mít letos také na financích dobře ustláno.Na začátku roku jsme se věnovali,jak je u nás zvykem,besedám a přednáškám,které mají v naší
obci poměrně dobrý zvuk.Ten se nám projevuje stabilní klientelou v sympatickém počtu
minimálně třech desítek návštěvníků a posluchačů.Uspořádali jsme besedu s PhDr.Alenou
Lábovou ,Filipem Lábem Ph.D.o Fotografických lžích,s kameramanem Pravoslavem Flakem o tvorbě filmů a s děkanem J.N.Jiřištěm o duchovním vztahu krajiny a lidí.Lektoři besed byli odborníci a zaujali zvolenými tématy. Tradiční programy jsme zahájily v březnu
Vynášením smrti ze vsi ve spolupráci s Masarykovou ZŠ Tatobity.Tradiční je i naše valná
hromada ,která se koná většinou týden před nebo po této akci,kterou jsme poprvé uskutečnili v roce 2004.V květnu jsme se opět věnovali otevření Stezky Jana Dědiny s turistickým
pochodem a odpoledním programem v Malířově zahradě.V polovině června loňského roku
se v termínu kdy konáme Slavnosti lípy,uskutečnil Sjezd rodáků a přátel obce Tatobity.
Musím tady připomenout,že to byl od začátku existence sdružení jeden z bodů ,který jsme
měli v programu.K jeho uskutečnění ovšem přispěla synchronizace záměrů nového vedení
obecního úřadu,který vytvořil podmínky a iniciativně se v tomto směru angažoval.Myslím,
že i nová tradice slavností u památného stromu obce ,započatá sdružením v roce 2006,přispěla k úspěchu sjezdu.Řada našich členů účinkovala v divadelním představení,které bylo
v předvečer sjezdu uvedeno.Dále pak jsme připravili v Malířově zahradě program a občerstvení pro rodáky.Měsíc červenec byl zadán opět pro vzpomínkový podvečer Jana Husa,
který se stal také tradicí.Do programu jsme připravili vystoupení členů divadelního souboru Máj a pěveckého sboru Jizeran ze Semil.V sobotu 4.září jsme uspořádali (Na)Malované
prázdniny,které jsou určeny především dětem.Ty byly velmi pečlivě připraveny manželi
Zahradníčkovými ,kteří vytvořili inspirativní odpoledne s rámcem Indiánského léta.Také
jsme navázali spolupráci se sdružením Jo-Yo z Prahy,které z dětských kreseb vybralo tři
dětské účastníky a jejich obrázky následně vyšly v knížce Příběhy z celého světa.Děti byly odměněny v listopadu na velvyslanectví Německé spolkové republiky.Využiji nyní této příležitosti k poděkování Mgr.Haně Nápravníkové a Zdence Študentové ze sdružení
Jo-Yo za jejich podporu v jejich možné oblasti .Povzdechnutím může být však nevelký zájem veřejnosti o tak významnou a náročnou akci.Potěšila nás však tehdy návštěva z Francie s osobnostmi zástupců ústředí světových geoparků UNESCO,kteří byli překvapeni
bohatostí a náročností programu v tak malé obci.K 140.výročí narození Mistra Jana Dědiny jsme připravili ve spolupráci s Městskou knihovnou A.Marka v Turnově literární pořad Umělcova cesta k domovu,který byl uveden v říjnu v Tatobitech a Turnově.Pořad byl
také natočen na video a je možno jej získat na CD.Závěrem roku jsme uspořádali Country
bál ,kterým jsme chtěli posílit naše pokladní konto.Bohužel jsme byli velmi rádi,že tato
akce neskončila schodkem.Příčiny jsou nám známé a netřeba je zde rozebírat.Určitě poslouží pro poučení při dalších programech.

-2To je tak zhruba o programech,které jsme připravili a realizovali v loňském roce 2010.
Chci se s vámi rozdělit o poznatek,že tato činnost je zajišťována za stále náročnějších
podmínek.Musím zdůraznit,že se nám loni podařilo toto vše uskutečnit s nejmenšími
náklady .Bez částečných členských příspěvků a především sponzorských podpor od našich štědrých členů je činnost sdružení dosti omezena.Bohužel jsme dosud nenašli vlastní způsob zvýšení ekonomických možností.Nechci však jen naříkat.Vždy ,když se jdu
podívat do Malířovy zahrady,promítnu si nelehké začátky sdružení v roce 2003 a vím,
že za tehdejším záměrem byla dobrá myšlenka,která tady po nás určitě zůstane a doufám,
že bude i nadále rozvíjena.Věřím,že jí napomáhá i propagace na našich internetových
stránkách,které se snažíme rozšiřovat o další činnost v obci.Jako příklad mohu uvést prostor věnovaný činnosti divadelního souboru v Tatobitech a vlastivědným ,či historickým
poznatkům.Také spolupráce sdružení Dědina se rozšiřuje.Tradičně se kontaktujeme se
Spolkem rodáků města Turnova ,sdružením Paměť od Ještěda k Troskám,sdružení Jo-Yo
v Praze.Nyní spolupráci rozšiřujeme s Klubem za starou Prahu a Salonem Zdenky Braunerové v Roztokách u Prahy,se kterým připravujeme setkání v červnu v Tatobitech.Zapomenout nemohu ani na tatobitské spolky jako je Sdružení dobrovolných hasičů a divadelní
spolek Máj,ve kterém zaujímají naši členové aktivní většinu.Pro letošní rok s divadelníky
připravujeme program Slavnosti lípy i Dračí ballabile v Malechovicích,které je součástí
akce Jíčín město pohádky.Musím také zmínit významnou podporu Obecního úřadu ,zastoupeného starostkou Lenkou Malou i místostarostou Radkem Mlejnkem.Podstatou naší
činnosti a existence je samozřejmě naše členstvo a výkonný výbor sdružení,který zajišťuje
vlastními silami všechny naše programy.Chtěl bych dnes všem těmto členkám a členům
ze srdce poděkovat a poprosit je,aby nám ještě neumdlévali.Jsem rád za všechnu pomoc,
kterou nám kdokoliv ze spolupracovníků a přátel poskytuje.Nejvíce pak potřebujeme pomoci při zajišťování akcí ,ať již je to propagace,výtvarnictví,prodej občerstvení,doprava
materiálu,údržba Malířovy zahrady,či jiné činnosti,které jsou zdánlivě maličkostmi.
V tomto roce chceme plně využít potenciálu našich i nových členů ke zkvalitnění činnosti.Myslím,že tato možnost je dosud nevyužívána a je třeba toto napravit.Určitě není nutno toto promrhat v četném schůzování,ale manažersky postupovat v rámci našich programů a napomáhat všem dobrým nápadům a inovacím,kterými naše členstvo jistě disponuje.
Chtěl bych také poděkovat skupině naší pražské odbočky Dědina,kterou vede pan ing.
Jan Vašátko a spolupráci s pražskou odbočkou turnovského spolku rodáků,která je nám
nakloněna v osobě pana ing.Macháně.Chci odtud poslat pozdrav i našim zahraničním
členům a přátelům v Německu. New Yorku,Kanadě,Iráku,Francii,Argentině a Paragvayi.
Děkuji také za podporu senátorovi PhDr.Jaromíru Jermářovi,RNDr.Tomáši Řídkošilovi
z Geoparku Český ráj a dalším přátelům a institucím.Věřím,že letošní rok bude novým
impulsem do naší činnosti a úspěšnou podporou znaveným našim členům,kterým ještě
jednou děkuji za vše co dosud vykonali.Vyslovuji dík rodině Dědinovi za podporu.
Jsem rád,že jsme před osmi lety toto občanské sdružení Dědina založili a pomohli
tak obnovit významné jméno malíře Jana Dědiny i pomoci propagaci našeho krásného
kraje s neméně krásnou historickou obcí Tatobity.
Petr Pešek,předseda O.S.Dědina

