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  Vážení přátelé, příznivci! 

 

 

 

 
 

 

 

 

Naše škola sice ještě není dokončená, ale je v suchu - má 

střechu - v těchto dnech bylo dokončeno i pokrytí atiky, 

má okna, odpady i vodoinstalaci. Pracuje se na 

elektroinstalaci, blíží se práce omítkářů, topenářů, 

podlahářů a podobně. Není toho málo, co nás ještě čeká, 

ale nebojíme se toho. Když hodnotíme všechny okolnosti a 

hledáme další cesty, vidíme, že termín pro potřebné 

dokončení stavby se blíží. Všechno ve škole a okolo ní zraje 

k tomu, abychom vyhlíželi září 2016 jako termín otevření 

celého díla. Asi to zní odvážně, ale čas na to máme. Jen 

peníze ještě ne. Přesto vše jsme moc vděční vám dárcům, 

kteří toto skvělé dílo podporujete svými dary – ať je to 

v měsíčním intervalu, ročním, či jiném příležitostném. 

Každý takový dar má pro nás hodnotu nejen korunovou, ale 

zejména vztahovou, že na nás myslíte a vstoupili jste s námi 

do tohoto dobrodružství. Moc bychom si přáli, abyste i vy 

měli radost z toho, jak celé dílo pokračuje. A nejde zde jen o 

stavbu. Nejdůležitější je samotná práce s dětmi, které 

máme denně před očima. Vidíme, jak rostou – nejen věkem, dobrou stravou a kvalitními vědomostmi, ale i vztahově, 

morálně, a porozuměním, že jsou zde duchovní hodnoty 

integrující vše v jeden kompaktní celek. Někdy bychom si 

přáli, aby i rodiče chodili do takovéto školy, aby pochopili, 

o co tu jde, a aby věděli, jak děti vychovávat. Ale na to 

školu zatím nemáme. 

Jak vidíte na obrázku, již třetí ročník deváťáků absolvoval 

naši školu. Vždy nás těší, když se za námi občas vrací. 



Chtěli bychom vás všechny pozvat na Den otevřených dveří základní školy 5. listopadu 2015 s pracovním názvem: 
 „Cestička do školy“. Můžete přijít i s dětmi. 
V rámci tohoto dne budou s našimi žáky 
připraveny zábavné dílničky: 
v 9 hodin – počítáme a sestavujeme 
v 10 hodin – zpíváme a tancujeme 
v 11 hodin – čteme a vyprávíme si 
ve 12 hodin – malujeme a tvoříme 
Moc nás potěší, když nás navštívíte a 
společně s námi prožijete nějaký čas. 
 

Každopádně zde budete vítáni kdykoli, 
ideálně když se nám ohlásíte trochu 
předem. 
 
 Ještě bych zde chtěl zmínit dar od 

Královéhradeckého kraje ve výši 100 tis.Kč na pokrytí střechy. 
Toto dílo bylo dokončeno nyní v listopadu oplechováním. Moc 
děkujeme.   
 

 

 

 
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje 

Za celý tým vás zdraví Bohdan Čančík 

 

Prosíme, abyste podle svých možností podpořili tento projekt 
kvalitní výchovy a přípravy mladé generace do životních výzev, které je čekají. 

Číslo bankovního účtu pro projekt Brána je: 2400072926 / 2010 

Kontakt: jb.np@tiscali.cz, http://www.jbnp.cz, Kollárova 456, 509 01 Nová Paka, tel.: 493539768 


