RUPRECHTICE DĚTEM
ZŠ Sokolovská, odloučené pracoviště Náměstí míru a občanské sdružení
Ruprechtice dětem zvou všechny spoluobčany v sobotu 9. října 2010 od 9 hodin
do prostoru školního dvora ZŠ na Náměstí míru na

víkendové dřevosochání
v rámci projektu „Sejdeme se u školy“
Během workshopu vznikne ve školním dvoře dřevěný užitný artefakt , na jehož
návrhu, zpracování i finální úpravě se pod vedením akademické sochařky Martiny
Niubo podílí sami žáci zdejší ZŠ . Po dokončení bude tento objekt umístěn přímo
na Náměstí míru a bude sloužit jak žákům školy, tak široké veřejnosti.
Součástí akce budou i výtvarné dílničky pro děti i dospělé, můžete si vyzkoušet práci
s motorovou pilou i tesání „sochání“ do dřeva. Samozřejmě nebude chybět
občerstvení, o něž se jako vždy postará OS Ruprechtičtí sousedé.
Přijďte, těšíme se na Vás!
Krátce o projektu „Sejdeme se u školy“
Jak jsme Vás již průběžně informovali, hlavní myšlenkou programu „Škola pro
udržitelný život“ , do něhož je zapojena škola , občanská sdružení Ruprechtice
dětem a Ruprechtičtí sousedé, Spacium o.p.s. i jednotliví občané. je snaha vzbudit
zájem dětí a veřejnosti o místo, kde žijí a vytvořit v něm podmínky pro oddech i
setkávání. V rámci tohoto programu nám na náš projekt přispěla Nadace Partnerství
částku 50 000 kč.
Cílem projektu „Sejdeme se u školy“ je propojení školního dvora s náměstím a
vytvoření příjemného prostředí pro školní děti, čekající rodiče i ostatní veřejnost.
V tomto smyslu považujeme sobotní akci za „odrazový můstek“ pro další projekty,
kterými bychom společně s Vámi rádi postupně pozměnili okolí školy
a náměstí tak, aby se nám všem zde příjemněji žilo. Věříme, že hezčí prostředí vede
i k odpovědnějšímu chování občanů.
Rádi uvítáme každý Váš nápad či názor. Pokud se k nám chcete připojit, rádi Vás
přivítáme na naší další schůzce (termín bude ještě upřesněn), nebo kontaktujte OS
Ruprechtice dětem či OS Ruprechtičtí sousedé.
Víkendové dřevosochání je již druhou částí projektu. V květnu proběhl ve škole
čtyřhodinový seminář s tematikou komunitního plánování, jehož výstupem byly první
návrhy dětí na úpravu prostranství před školou. V nadcházejících týdnech chystáme
besedu pro veřejnost s renomovanou kunsthistoričkou paní Rajmannovou na téma
umění ve městě.
Na jaře bude v rámci projektu „Sejdeme se u školy“ rovněž upraven průchod do
školního dvora – přibude zeleň a betonové schody ve dvoře budou obloženy dřevem,
aby mohly sloužit jako lavice na sezení. I na tyto akce budete srdečně zváni ať již
jako další „ruce k dílu“ či jen jako diváci...
Kontakt: ruprechticedetem@email.cz

