Brána, základní škola a mateřská škola v Nové Pace – zprávy ze září 2014

Vážení přátelé!
Chtěli bychom vám všem velice poděkovat za vaši dosavadní podporu celého díla Brány. Děkujeme za všechny poskytnuté
finanční dary, praktickou pomoc, rady i modlitby. Věřím, že nám zůstanete nakloněni a pomůžete nám toto dílo dokončit.
Těší nás, že mateřská škola již třetím rokem skvěle pracuje v nových prostorách s naplněnou kapacitou 29 dětí. Základní
škola je stále ještě v původních prostorách svého zřizovatele Jednoty bratrské. Nárůst na současných 48 žáků nás velmi
těší, i když je to v těchto podmínkách náročnější. Ale znáte to, čím jsou si lidé blíž fyzicky, tím bývají často i těsnější a lepší
vztahy. Přijali jsme také nové pracovníky a průběžně uvolňujeme další místnosti pro rozšíření učeben. To má samozřejmě
svůj limit, proto usilujeme o co nejrychlejší dokončení rekonstrukce a přístavby nové školy v jednom areálu s mateřskou
školou. Stavba školy pokračuje skvěle dál, úměrně stavu financí. Hrubá stavba bude ještě letos dokončena a stavba zakryta.
Položili jsme poslední panely, na něž položíme izolaci, a
střecha bude pochozí. Začínáme pracovat na vnitřních
instalacích (odpady, voda), pak přijde na řadu elektřina,
plyn, topení a další. Plánujeme objednat okna. Nejdříve
však potřebujeme zaplatit ještě nějaké dosavadní výdaje a
faktury, na které se nedostalo. Prosíme vás o štědrou
pomoc, opravdu ji nyní hodně potřebujeme. Jsme vděční
za každou částku, kterou nám pošlete na účet uvedený na
konci dopisu.
Rádi bychom vás také pozvali na den otevřených dveří
v pátek 20. 2. 2015 od 8 do 13 hodin, protože chceme,
abyste i vy všichni naši podporovatelé, měli zpětnou vazbu
a viděli, jaký má naše práce vliv na mladou generaci a
mohli být potěšeni spolu s námi. Pokud byste měli zájem, uvítáme vás samozřejmě i kdykoli jindy.
Za celý tým Brány vás zdraví Bohdan Čančík
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