2013
VÝROČNÍ ZPRÁVA
PLÁN
PRVÉ ČŮRÁNÍ ŽIŽKY (XI.) úterý 30. duben (od 17.00 hod.)
Při této nové tradici vítání jara si rodiče a děti hrají s barvami a se stavebnicí. Slavnosti se již tradičně se svou
výtvarnou, hudební i dramatickou prezentací účastní děti ze sudoměřické sekce bechyňské ZUŠ.

*
DIVADLO NA NÁVSI (VIII.) 19. - 21. červenec
Soutěžní přehlídka divadel, která mohou, umí a chtějí hrát na vesnických návsích.
Pátek 19.červenec
21.00 hod. Divadlo Športniki a Loutkové divadlo Maribor Slovinsko - BACK TO BULLERBBYN
Sobota 20.červenec
13.30 hod. Hana Voříšková a Matěj Pospíšil - ZLATÁ RYBKA - pro diváky od 6 let.
14.10 hod. Buchty a loutky - ZLATÁ HUSA - pro diváky od 4 let.
21. hod. Není to... Ani to..., ZUŠ Turnov – KOMPOST - pro diváky od 10 let.
Neděle 21.červenec
14. hod. Divadlo v Boudě Plzeň – MORDYJEPARDYJESAPRLOT - pro diváky od 6 let.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ - V případě nepříznivého počasí se bude hrát v sudoměřické sokolovně.

*
TVŮRČÍ DÍLNA DIVADLA NA NÁVSI (VIII.) 16. (13,00 hod) – 20. červenec
Dílna je nepřetržitým pokračováním úspěšného hlasového semináře z roku 2006 s tématem
„Hlas jako výraz osobnosti“ lektorka – Ivana Vostárková.

*
KERAMICKÝ SEMINÁŘ (XXI.) 12. - 21. červenec
Seminář určený všem, kteří se chtějí pokusit o prvý či již opakovaný kontakt s hlínou. Spolupořadatel MAS
Lužnice.

*
JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL (III.) sobota 20. červenec odpoledne
*
BALÓNTATRMANIÁDA (XVII.) 13. – 15. září
Setkání přátel lehkého humoru nejen při stavbě modelů teplovzdušných balónů.
Z drobné víkendové tvořivé radosti se postupně stala multikulturní akce.

*
SETKÁNÍ TATRMANŮ A JEJICH PŘÁTEL (VIII.) 29. listopad (13.00 hod.)
Setkání všech sponzorů, spoluorganizátorů, dobrodinců a přátel veškerého TATRMANSKÉHO dění.

*
VÁNOČNÍ SVÍCENÍ (VIII.) 24. prosinec
Připravené rozsvícené svíčky v papírových pouzdrech roznášejí lidé po návsi, vytvářejí seskupení a cesty mezi
nimi. Je to vzácné setkání všech se všemi.

*
LIDOVÁ ŘEMESLA - DOTEKY TRADICE (XII.)
16.únor - SMALT
6. duben - RUČNÍ VÝROBA PAPÍRU
říjen - Zpracování kukuřičného šustí
LISTOPAD - VIZOVICKÉ PEČIVO
1. PROSINEC - VÝSTAVA PRACÍ – POSEZENÍ U PUNČE
*
VÝLIV – Výtvarně-LIterární-Vesničan
Tato příloha Sudoměřického zpravodaje mapuje a podporuje tvořivost lidí na vsi
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SKUTEČNOST
LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XII.)
SMALT
16. únor – lektor – Michaela Oubramová Radová - 12 seminaristů
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LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XII.)
RUČNÍ VÝROBA PAPÍRU
6.duben – lektor – Lenka Houdková - 12 seminaristů
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PRVÉ ČŮRÁNÍ ŽIŽKY (XI.) úterý 30. duben
Slavnosti se již tradičně se svou výtvarnou, hudební i dramatickou prezentací
účastní děti ze sudoměřické sekce bechyňské ZUŠ.
Při této nové tradici vítání jara si rodiče a děti hrají s barvami a se stavebnicí.
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DEVĚT DNŮ, KTERÉ OTŘÁSLY ČASEM
Skvělé počasí, Obec Sudoměřice u Bechyně, MAS Lužnice, a os Tatrmani se postarali o devět
skvělých dnů, které v naší vesnici prožili spoluobčané ze všech koutů naší milé ČR.

Jednadvacátý KERAMICKÝ SEMINÁŘ (12. - 21. červenec) měl letos téma
ČAS. Jeho sedmadvacet seminaristů pod vedením sedmi zkušených lektorů
zanechali na sudoměřické návsi sluneční hodiny.
Lektoři: Zuzana Šimonová, Jan Brůček, Petr Brůček, Petr Stehlík, Jan Příhoda,
Lukáš Urbanec, Martin Mikeš

Oheň zapálený slunečními paprsky udržovali seminaristé po celou dobu
kurzu. Od ohniště se oheň přenášel do pecí, ve kterých se keramika pálila.
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Papírová pec

Kostra

Obalování kostry

Výsledek jednoho z mnoha výpalů

Výpal

Návštěva Městského muzea v Bechyni

Lektor a seminaristé u kruhu.
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Glazování

Pálení v peci „Želva“

Další typ pece

V době chladnutí pecí – grafický seminář (suchá jehla)

Po otevření pece „Želva“

Po otevření pece „Agent“
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Výstava
některých prací seminaristů
na sudoměřickém Jarmarku

Slavnostní otevření
Slunečních hodin
na sudoměřické návsi

Na otevření
Slunečních hodin
se podíleli účastníci
hlasového semináře
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Sluneční hodiny

Hodina mezi psem a vlkem -1900hod.

Počítání oveček 2000hod.

Osmá TVŮRČÍ DÍLNA DIVADLA NA NÁVSI (16.– 20. červenec) se od
roku 2006 stává nepřetržitým pokračováním úspěšného hlasového semináře
„Hlas jako výraz osobnosti“. Jeho patnáct seminaristů (z celé ČR) pod vedením
skvělé lektorky Ivany Vostárkové ukončilo seminář malým koncertem, aktivní
účastí na „rozbíhání“ slunečních hodin a krásným zpěvem národních písniček na
třetím JARMARKU, který do naší vesnice přivedla MAS Lužnice.
Osmé DIVADLO NA NÁVSI (19. - 21. červenec) potěšilo skvělými
inscenacemi určenými dětem, mládeži i dospělým. Skvělá byla návštěvnost
divadel. Jednou 100 diváků, dvakrát 200 a dvakrát 250.

Divadlo Športniki a Loutkové divadlo Maribor Slovinsko –
BACK TO BULLERBBYN
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Hana Voříšková a Matěj Pospíšil
ZLATÁ RYBKA

Buchty a loutky - ZLATÁ HUSA

Není to... Ani to...,
ZUŠ Turnov KOMPOST

10

Divadlo v Boudě Plzeň –
MORDYJEPARDYJESAPRLOT

Diváci
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Třetí JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL (20. červenec odpoledne) byl pak
logickým vyvrcholením velké slavnosti tvořivosti, dobré kultury a dobré nálady.

Očekávání naplnění záměrů a cílu projektu bylo beze zbytku naplněno.
TATRMANSKÁ HROMÁDKA 2013
20.7.2013 se konala letní tatrmanská hromádka.
Účastnilo se jí čtrnáct Tatrmanů.
Byli seznámeni s výroční zprávou o činnosti za rok 2012,
s průběžnou zprávou o činnosti za rok 2013 a se stavem hospodaření.
na Hromádce byla zvolena radu Tatrmanů:
Stanislav Houdek, Jan Brůček a Josef Brůček.
předsedou o.s.Tatrmani byl zvolen Josef Brůček
*
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LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XII.)
ZPRACOVÁNÍ KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
5. říjen – lektor – Jana Pulcová - 13 seminaristů
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17. BALÓNTATRMANIÁDA
Sobota 26.10. až pondělí 28.10.
50. účastníků
Na velkém úspěchu letošní Balóntatrmaniády mají lví podíl
děti a učitelé ze sudoměřické sekce bechyňské ZUŠ.
Patří jim VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.
NEJDŘÍVE KULTURNÍ UCHOPENÍ TÉMATU „DOBRÁ VOLBA“
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LEPENÍ A POUŠTĚNÍ MODELŮ HORKOVZDUŠNÝCH BALÓNŮ
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16

VELEBUBLINY
Velebublinovou směs jsme si vařili sami.
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ZÁVĚREČNÉ KULTURNĚ-KULINÁŘSKÉ UCHOPENÍ TÉMATU
„DOBRÁ VOLBA“ SI NA STAROST VZALA PLZEŇSKÁ SEKCE

KTEROU DOPLNILA SEKCE MORAVSKÁ
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LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XII.)
VIZOVICKÉ PEČIVO
9. listopad – lektor – Petra Brůčková - 10 seminaristů
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SETKÁNÍ TATRMANŮ A JEJICH PŘÁTEL (VIII.) 29. listopad
Setkání všech sponzorů, spoluorganizátorů, dobrodinců a přátel
veškerého TATRMANSKÉHO dění.

21 účastníků.
Všechny příspěvky byly sice krátké, ale za to hutné a výživné.
I proto se později rozproudila delší živá debata.

V rámci SETKÁNÍ pořádala Sudoměřická škola obnovy venkova seminář
REGIONÁLNÍ KULTURNÍ PODNĚTY Byly předneseny tyto referáty:
Projekt spolupráce místních akčních skupin
„Toulava“ – realizace.
Novinky z archeologických výzkumů na
Bechyňsku
MAS Lužnice, o. s. Projekt lidových řemesel
na Lužnicku a Vltavotýnsku
Podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR
v rámci území ORP
Možnosti financování kultury na vesnici.
Nechyběly příspěvky od ředitelů KSM
v Bechyni a ZUŠ v Bechyni a významných
hostů např. zástupců MKČR, Jihočeského
kraje, Nipos Artama a dalších …

LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XII.)
1. PROSINEC - VÝSTAVA PRACÍ – POSEZENÍ U PUNČE
Pozvání přijali děti z naší Mateřské školky i mnozí spoluobčané naší obce.

20

21

VÁNOČNÍ SVÍCENÍ (VIII.) 24. prosinec
Děti ze sudoměřické sekce bechyňské ZUŠ se opět náves obohatily svou tvořivostí.
Tentokráte to byli andělé.
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HOSPODAŘENÍ
PŘÍJMY – 337.301,22
VYDÁNÍ – 416.140,-
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TRVALKY 2014
PRVÉ ČŮRÁNÍ ŽIŽKY (XII.) středa 30. duben (od 17.00 hod.)
Při této nové tradici vítání jara si rodiče a děti hrají s barvami a se stavebnicí. Slavnosti se již tradičně se svou
výtvarnou, hudební i dramatickou prezentací účastní děti ze sudoměřické sekce bechyňské ZUŠ.

*
DIVADLO NA NÁVSI (IX.) 18. - 20. červenec
Soutěžní přehlídka divadel, která mohou, umí a chtějí hrát na vesnických návsích.
pátek 18.červenec 21,00hod. – LSD Tatrmani - ČERNEJ KOCOUR
sobota 19.červenec 14.00hod. - Tomáš Machek - SMOLÍČEK
sobota 19.červenec 21,00hod. - DIVADLO KÁMEN - RAS AL CHAJMA
neděle 20 červenec 14,00hod. - Divadlo JÁTOSEM - ELIŠČINY POHÁDKY

*
TVŮRČÍ DÍLNA DIVADLA NA NÁVSI (IX.) 11. – 15. červenec
Dílna je nepřetržitým pokračováním úspěšného hlasového semináře z roku 2006 s tématem
„Hlas jako výraz osobnosti“ lektorka – Ivana Vostárková.

*
KERAMICKÝ SEMINÁŘ (XXII.) 11. - 20. červenec
Seminář určený všem, kteří se chtějí pokusit o prvý či již opakovaný kontakt s hlínou. Spolupořadatel MAS
Lužnice.

*
JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL (IV.) sobota 19. červenec odpoledne
*
BALÓNTATRMANIÁDA (XVIII.) 26. – 28. září
Setkání přátel lehkého humoru nejen při stavbě modelů teplovzdušných balónů.
Z drobné víkendové tvořivé radosti se postupně stala multikulturní akce.

*
SETKÁNÍ TATRMANŮ A JEJICH PŘÁTEL (IX.) 28. listopad (13.00 hod.)
Setkání všech sponzorů, spoluorganizátorů, dobrodinců a přátel veškerého TATRMANSKÉHO dění.

*
VÁNOČNÍ SVÍCENÍ (IX.) 24. prosinec
Připravené rozsvícené svíčky v papírových pouzdrech roznášejí lidé po návsi, vytvářejí seskupení a cesty mezi
nimi. Je to vzácné setkání všech se všemi.

*
LIDOVÁ ŘEMESLA - DOTEKY TRADICE (XII.)
únor – SMALT, duben - RUČNÍ VÝROBA PAPÍRU, říjen - ZPRACOVÁNÍ KUKUŘIČNÉHO
ŠUSTÍ, listopad - VIZOVICKÉ PEČIVO, VÁNOČNÍ VAZBA.
30. listopad - VÝSTAVA PRACÍ – POSEZENÍ U PUNČE
Kontakt: Eva Houdková tel:721 046 743, Petra Brůčková tel: 732 705 106
*
Děkujeme všem, kteří nás podporují a kteří s námi spolupracují
Ministerstvu kultury ČR, Jihočeskému kraji, obci Sudoměřice u Bechyně, NIPOS-ARTAMA,
MAS Lužnice, o.s., podnikatelům Radimovi Svobodovi, Martinu Houdkovi, Miroslavu Zelenkovi,
Romanu Šonkovi, Martinu Okrouhlicovi, , manželům Šimonovým, ZUŠ Václava Pichla,
sudoměřickým hasičům, sudoměřickému SOKOLu, sudoměřické škole,
všem fotografům, kteří naše akce dokumentují, ale i dalším ...

*
TĚŠÍME SE NA VÁS
OS Tatrmani Sudoměřice u Bechyně 30 PSČ 391 72
tel. 381 212 449 e-mail: tatrmani@sudomerice.cz www.tatrmani.sudomerice.cz
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