Sudoměřická škola obnovy venkova
ve spolupráci se spolkem Tatrmani
Vás zvou na seminář

REGIONÁLNÍ KULTURNÍ PODNĚTY,
který se koná v pátek 16. 11. 2018 v 1000 hodin
na OÚ v Sudoměřicích u Bechyně.
Přivítání účastníků a představení obce
(Stanislav Houdek - starosta obce a spol.....)

*
MAS Lužnice - aktuální informace uprostřed programovacího období
(Bc. Daniel Rosecký – manažer MAS Lužnice)
*

Toulava, o. p. s. – co se podařilo
(Štěpánka Barešová – ředitelka a Jan Sochor – produktový manažer)

*
Možnosti financování (nejen) kultury na vesnici.
Informace o aktuálních grantech Jihočeského kraje
Mgr. Jan Vodička – vedoucí oddělení administrace AP PRK
Mgr. Jitka Šálená – administrátor projektů
*
Program obnovy venkova Jihočeského kraje
pravidla pro rok 2019
Ing. Eva Povišerová DiS. – Program obnova a rozvoje venkova
*
Tatrmani, z. s. – Dvacátý sedmý rok činnosti
(Josef Brůček - největší tatrman a spol.....)

*
Další referáty
*
Předpokládáme příspěvky od ředitelů
KSM v Bechyni a ZUŠ v Bechyni
*
Těšíme se i na vystoupení dalších významných hostů – např. zástupců MKČR,
Jihočeského kraje, Nipos a dalších
*
Po té bude následovat tradiční setkání Tatrmanů se svými sponzory,
přáteli a příznivci.
(Viz druhá strana pozvánky)

Svoji účast potvrďte na níže uvedené kontakty
Obec Sudoměřice u Bechyně

Tatrmani, z.s.

: 724 180 824, 381 211 132

: 732 705 106, 6040791721

e-mail: obec@sudomerice.cz, www.sudomerice.cz

e-mail: tatrmani@sudomerice.cz, www.tatrmani.sudomerice.cz

POZVÁNKA

Na třinácté

SETKÁNÍ
Spolek Tatrmani a Obec Sudoměřice u Bechyně
si Vás dovolují srdečně pozvat na
SETKÁNÍ
všech sponzorů, přátel a spolupořadatelů veškerého tatrmansko-sudoměřického dění,
které bude se konat
V PÁTEK 16. 11. 2018
PO SEMINÁŘI REGIONÁLNÍ KULTURNÍ PODNĚTY
na OBECNÍM ÚŘADĚ SUDOMĚŘIC NAD BECHYNÍ
Zveme všechny milé, kteří přispěli k tomu,
aby se v Sudoměřicích opět naplnily vzácné chvíle společné tvůrčí atmosféry.
Na SETKÁNÍ jsou zváni všichni TATRMANI a jejich přátelé, bez kterých by většina akcí
zela tvůrčí prázdnotou, zívající nudou, šoubyznysově-televizní vyprázdněností, atd.
Budeme debatovat nejen o tom, co se povedlo a jak to udělat,
aby se příště vedlo ještě lépe, ale i o nových projektech.
Jen Vás prosíme:
Pošlete na přiložené kontakty informaci či zprávu, zda a kolik Vás na SETKÁNÍ přijede.
Rádi Vám z pátku na sobotu zajistíme i přenocování.
*
Dobré regionální (pivo Tranformátor) občerstvení zajištěno.
TĚŠÍME SE NA VÁS
Tatrmani, z.s.

Obec Sudoměřice u Bechyně

: 732 705 106, 6040791721

: 381 211 132, 724 180 824

e-mail: tatrmani@sudomerice.cz, www.tatrmani.sudomerice.cz

e-mail: obec@sudomerice.cz, www.sudomerice.cz

Naši činnost nezištně finančně i materiálně, či odbornou pomocí podporuje celá řada
subjektů a jednotlivců.
Za všechny jmenujme alespoň některé: Radim Svoboda, Jihočeský kraj, Ministerstvo kultury, Obec
Sudoměřice u Bechyně, NIPOS-ARTAMA, MAS Lužnice, ZUŠ Bechyně, sudoměřická ZŠ, sudoměřičtí
hasiči, sudoměřický Sokol, Martin Houdek, František Puc, Miroslav Zelenka, Roman Šonka, Josef Marek,
Martin Okrouhlica a jiní…

