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TTVVOOŘŘIIVVÉÉ  DDÍÍLLNNYY  PPRROO  VVŠŠEECCHHNNYY  VV  ZZŠŠ  BBOOLLEERRAADDIICCEE   
 

 V naší Ekoškole jsme v roce 2013/2014 zahájili činnost Kroužku keramiky a šikovných 

rukou pro děti. Díky velkému zájmu jsme v průběhu roku rozšířili svoji aktivitu ještě na kroužek 

pro děti a rodiče a kroužek pro veřejnost. 

 Na konci školního roku jsme dělali audit a zjistili vysoký nárůst spotřeby elektrické energie. 

Stará pec neumí využívat „levný“ proud, její spotřeba je vysoká, kapacita nízká. Proto je potřeba 

pořídit pec novou.  

 Při vzniku kroužku bylo naším cílem poskytnout rodinám a široké veřejnosti možnosti 

nabízené spolupráce, umění naslouchání, tolerance i pochopení mezi občany obce (děti, žáci, 

teenageři, dospělí i senioři). Tvořivost pomáhá i k odbourání napětí a rozvíjí osobnost člověka.  Děti 

z Kroužku keramiky se s radostí a elánem vrhají do tvořivé práce, zajímavá je i pro dospělé a 

seniory.  

 Věříme, že nás podpoříte ve snaze získat novou pec a že kroužek budou moci navštěvovat 

děti, žáci, rodiče s dětmi, teenageři a také senioři i nadále. 

 

Jak na to?  
Přihlásili jsme se o nadační dar do projektu Era pomáhá regionům. Náš projekt byl vybrán jako 
jeden ze tří v regionu Znojemského kraje (kam bylo zařazeno Hustopečsko), které získají finanční 
dar podle toho, jak velkou podporu budou mít ze strany veřejnosti. Prosíme vás tímto o přispění 
finanční částkou na nákup nové keramické pece. 
S projektem se můžete seznámit na www.erapomaharegionum.cz, v sekci Znojemského kraje pod 
názvem Tvořivé dílny pro všechny. Zde je také možnost vkládat finanční částky s variabilním 
symbolem: 602. 
Další možností je vkládání přímo na účet 101 7777 101/0300 s variabilním symbolem: 602 
nebo také osobně u vedoucích kroužku. Peníze odešleme na účet samy.  
 

I v letošním roce nabízíme při ZŠ Boleradice tyto keramické kroužky, do kterých jste také srdečně 

zváni: 

Kroužek keramiky a šikovných rukou pro žáky nejen naší školy – středa 15: 00 – 16:30, cena: 500,- 

za pololetí 

Kroužek keramiky pro dospělé – středa 17:00 – 18:15, cena: 60,- za lekci 

Kroužek keramiky pro děti a rodiče – úterý 16:00 – 17:30, cena: 70,- za lekci 

 

Velmi si vážíme každého příspěvku, ať již od drobných dárců, anebo od větších organizací, které se 

rozhodly podporovat zájmovou a preventivní činnost v naší obci.  

Děkujeme za vaši finanční podporu. 

 

Petra Appeltauerová a Hana Cvanová – vedoucí kroužku 

Milena Emmerová – ředitelka školy  
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