Vážení a milí přátelé ,vážení a vzácní hosté !
Jsem velmi potěšena ,že mi bylo svěřeno přivítat vás ve starobylé obci Tatobity u neméně
starobylého a památného stromu – lípy, řečené „Tisícileté“.Scházíme se zde již podruhé a já
jsem již před rokem přijala tuto událost za příjemnou ,začínající tradici a musím i dnes tuto
myšlenku občanského sdružení Dědina označit za velmi šťastnou .Nevím , kolika generacím
našich občanů poskytla koruna tohoto vzácného stromu chladivý stín ?Vím však ,že
nekonečně mnoho z nich jej chovalo v úctě.Svědčí o tom i ochrana ,které se naší lípě za
uplynulou dobu dostalo.Nikdo v kronikách obce ,či v jiném zápise,nezaznamenal její
jakékoliv sebemenší poškození nebo jen podobný záměr .V historii lidského společenství se
zákony vytvářely zvyky a úctou.Nebyla potřeba je tesat do desek nebo tisknout.Každý kdo je
porušil, věděl jaký nemalý trest by mohl následovat.Pohrdání a vyhnání ze
společenství.Naopak se domnívám,že posláním tohoto starobylého stromu bylo obec
stmelovat .Myslím,že i přes neuvěřitelný věk tak činí dodnes.Naše shromáždění je tohoto
návratu malým důkazem.Vracíme se k památné lípě jako se vracíme k odkazům předchozích
generací ,které nám byly zanechány k ochraně a rozmnožení .Z historie naší obce také
víme,že podobně se snažili naši předkové.Byli hrdi na svou vesnici a její jméno velice často
nesli i do dalekých zemí.Bylo to s hudebním nástrojem nebo s brusičským umem,který jim
zajišťoval základní obživu když v obci pod Kozákovem pro ně již nebyla.Tatobity patřily
vždy k předním, pokrokovým obcím regionu.Ať to již bylo občanským vybavením :obecním
vodovodem,kinem,divadlem ,které je na špičku řadilo na začátku minulého století.I dnes však
platí slova Jana Nerudy :“Kdo chvíli stál,již stojí opodál ..“.Těším se ,že jako kdysi
v minulosti se mohla naše vzácná lípa radovat z úspěchů občanů a obce,bude tato „stará
paní“znovu prožívat renesanci svých svěřenců.Myslím,že nás právě ona i k tomu zavazuje.
Vážení a milí přátelé,
ještě jednou vás srdečně vítám jménem občanů obce Tatobity a přeji vám u nás příjemný
pobyt a zvu vás i v budoucnu k opakované návštěvě u nás.Mohu vám slíbit,že se všichni
budeme snažit vám pobyt u nás neustále zlepšovat.
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