VÝROČNÍ ZPRÁVA
Občanského sdružení Tatrmani
Za rok 2007
Plánované akce jsme v plánovaných termínech splnili.
Navíc jsme (tak jako každý rok) zorganizovali několik neplánovaných akcí navíc.
Tak jsme plánovaný plán plánovaně splnili o5 na 120%.
VÝROBA ASIJSKÝCH LUKŮ (31.3. – 1.4.2007)
Úspěšný keramický seminář minulého roku (téma Japonsko) porodil do tohoto roku
(2007) malého potomka. V Sudoměřicích u Bechyně u Brůčků (čp.30) proběhl kurz
VÝROBY ASIJSKÝCH LUKŮ. Kurz vedl Michal Sodja, což bylo zárukou kvality celé
akce. Účastnilo se dvacet spokojených seminaristů.
VÝTVARNÁ HROMÁDKA (20. – 22.4.2007)
Akce se účastnilo devět lidí z Tábora a Sudoměřic. Bylo vyrobeno a v okolí návsi
instalováno deset objektů. Protože o akci postupně ztrácí zájem občané ze širšího okolí,
rozhodli jsme se v ní již příští rok nepokračovat a organizačně se více věnovat akcím o
které zájem zatím přerůstá naše možnosti.
PRVÉ ČŮRÁNÍ ŽIŽKY (pondělí 30. 4. od 17.00 hod.)
Bylo přítomno nejméně sto padesát občanů ze širokého okolí. Na akci jsme spolupracovali
se Základní uměleckou školou v Bechyni. Spolupráce byla úspěšná, proto v ní chceme
pokračovat i příští rok.
DIVADLO NA NÁVSI (20.7. – 22.7.2007)
Čtyři divadelních představení na Sudoměřické návsi navštívilo dvěstěpadesát diváků. Pro
rok 2008 plánujeme představeních pět. Spojení tohoto divadelního festiválku s divadelním
seminářem se osvědčilo. I letos jsme DIVADLO NA NÁVSI nečekaně ozvláštnili.
ODHALENÍ MUMIFIKOVANÉHO KROKODÝLA (20.7.2007)
bylo další neplánovanou akcí, tentokráte z ranku recesní mystifikace. Akce, při které byl
do provozu uveden nový odpadkový koš se zúčastnili čtyři aktéři a šedesát přihlížejících.
KERAMICKÝ SEMINÁŘ (20.7. – 29.7.2007)
Dvacet šest seminaristů, sedm lektorů, množství diváků a ochutnávačů při slavnostním
zakončení semináře, jehož tématem bylo JÍDLO, PECE A PEČENÍ. Úspěch semináře opět
zajistili v minulých letech sehraní tvořiví lektoři - keramičtí odborníci.
PO-SU-BA-NE, neboli BALÓNTATRMANIÁDA (14.8. – 16.8.2007)
PO-SU-BA-NE se stává akcí, která již překračuje obvyklý komorní ráz tatrmanských akcí.
Jak aktivně, tak pasivně se jí zúčastňuje největší počet občanů z celé ČR, letos minimálně
sto padesát lidí. Mimo stavbu a vypouštění papírových modelů balónů
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a startu šesti velkých balónů, jsme organizovali vlašťovkiádu, sehráli jsme balónkové
loutkové divadlo a uspořádali malou veselici.
Závěr PO-SU-BA-NE se odehrál u multifunkční pece na návsi. Při této slavnostní
příležitosti byly předneseny verše Josefa Hiršala ze sbírky –Párkař-.
SEZNAM LIDOVÝCH KURZŮ ŘEMESEL V ROCE 2007
osmi kurzů se zúčastnilo 124 kursistů - na Vánoční výstavu přišlo 85 spoluobčanů

VÁNOČNÍ VÝSTAVA – POSEZENÍ U PUNČE
neděle 2.12.2007 15.00 hod.
ADVENTNÍ VAZBA
1.12.2007
Lektor – Eva Houdková
16 účastníků
PRÁCE S KŮŽÍ
17.11.2007
Lektor – Michael Kučera
13 účastníků
VIZOVICKÉ PEČIVO
Lektor – Petra Brůčková
10.11.02007
9 účastníků
VITRÁŽE TECHNIKOU TYFANY
3.11.2007
Lektor – Petr Švamberg
26 účastníků
PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍKŮ
20.10.2007
Lektor – Julie Chadimová
21 účastníků
KOŠÍKÁŘSTVÍ
9.června 2007
Lektor – Miluše Bubelová
11 účastníků
DRÁTĚNÝ ŠPERK
23.4.2007
Lektor – Irena Chrzová
13 účastníků
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PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍKŮ
24.2.2007
Lektor – Julie Chadimová
15 účastníků
VÝLIV Výtvarně Literární Vesničan
je přirozenou součástí naších akcí. V roce 2007 jsme vydali dvě čísla této přílohy
Sudoměřického zpravodaje v nákladu 2x400 ks. Jarní číslo bylo věnováno pouze dětským
pracím. Do VÝLIU letos celkem přispělo třicet jedna vesničanů.
VÁNOČNÍ SVÍCENÍ (24.12.2007 21,00 hod.)
Vánočního svícení se vedle místních opět zúčastnilo mnoho „přespolních“ spoluobčanů
(celkem asi sto padesát). Tak jsme ukončili naší činnost v roce 2007.

Zápis z valné hromádky občanského sdružení Tatrmani
konané dne 21.dubna 2007
Na základě jednání valné hromádky byli jmenováni do funkcí
Předsedy
Josef Brůček
Tajemníka
Jan Brůček
Jednatele
Stanislav Houdek
Zapsala: Petra Brůčková
Předseda: Josef Brůček

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
FINANČNÍ PŘEHLED ZA ROK 2007 v Kč

Počáteční stav
Konečný stav

V hotovosti
2.498
-

Příjem celkem
Výdaje celkem

Na účtě
98.404,42
75.626,80
243.933,38
265.159,50
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