
Brána, základní škola a mateřská škola, projekt „Brána“ 

Vážení přátelé a podporovatelé! 

Velice mne těší, že vám můžu podat nové zprávy o tom, jak pokračuje 
stavba školy a jak se vše posouvá k dokončení projektu. Jeho 
dokončením se posuneme k nastěhování, zobytnění a oživení 
přítomností dětí (žáků), které už se této události nemohou dočkat. 
Občas přijdou něco přenosit, pohrabat, vykopat, zamést, vyčistit, natřít 
a podobně, ale víc to urychlit nemůžou. Také se za dokončení s námi 
modlí. I někteří naši absolventi nám chodí pomáhat. Některé úseky už 
vypadají skoro k nastěhování. Ovšem na jiných místech se ještě musí 
něco dokončit, předělat, osadit, instalovat. Některé části stavby ještě vyžadují dost práce i peněz. Přesto neváháme a 
intenzívně pracujeme na posunech, aby vše navazovalo a nic se nezastavilo.  

Letos se udělalo hodně práce. Vnitřní práce nejsou již zvenku tolik vidět, ale 
vše se prosvětluje. Ve většině budovy máme vylité podlahy, omítky, topení, 
elektro a vodoinstalaci. Začínáme temperovat a vysoušet budovu, děláme 
dlažby, obklady, natíráme zárubně, malujeme stropy, stěny. Venku jsme 
provedli mnoho zemních prací, propojili, kanalizaci a dešťáky, připravili 
štěrkový podklad pod malé parkoviště a chodník, postavili opěrnou stěnu 
z pískovcových kamenů, hlavní přístupové schodiště. Objednáváme parapetní 
plechy, dokončujeme zastřešení schodiště, objednáváme schodiště. No a 
další věci můžete najít v tabulce.  

Jelikož současné prostory limitují naši práci, chceme dokončit a otevřít novou 
školu od září 2017. V nové škole budeme mít devět učeben po patnácti 
žácích. Praktická kapacita bude větší, ale chceme pracovat i nadále s dětmi 
v menších skupinách, abychom udrželi kvalitu práce. V přízemí bude kuchyň 
pro mateřskou i základní školu. 

Hledáme ochotné dárce, kterých se tento projekt dotýká a kteří mají na srdci 
dobrý růst mladé generace. My sami v této oblasti vidíme velký přínos Brány. Máme tak ve spolupráci se sborem 
Jednoty bratrské, mateřským centrem Studánka, rodinným centrem Céčko a dalšími díly sboru možnost mít vliv i na 
rodiče dětí a další spoluobčany a přinášet jim Boží světlo do každodenního života. Pro dokončení celého díla školy nám 
schází ještě přibližně devět a půl mil. Kč. Jsme vděční za každý, byť malý příspěvek a podporu. Na dokončení máme 
přibližně 9 měsíců. Jako těhotenství. Věříme, že se porod podaří.  

V příštím roce bude naše škola slavit již desáté výročí svého trvání. Ani se nám tomu nechce věřit, že to tak letí. V září 
2007 jsme totiž zahajovali projekt skupinového vzdělávání s osmi žáky již pod jménem Brána. V únoru 2008 jsme 
obdrželi registraci z MŠMT a na podzim 2008 jsme už pracovali naplno jako oficiální škola. Tak bychom rádi spojili oslavu 
desátého výročí i s otevřením nové školy. 

Můžete-li, prosím, podpořte nějakou konkrétní věc v naší škole, zveme vás do spolupráce. Níže na tomto listu je 
orientační seznam potřeb. Jelikož jednáme s dodavateli o dobré ceny, některé částky ještě nejsou zcela jasné. Pokud vás 
bude nějaká položka zajímat, obraťte se na mne a rád vám vše upřesním a vysvětlím souvislosti.  

Závěr: 

Zřizovatelem Brány je Sbor Jednoty bratrské v Nové 
Pace, Kollárova 456, 509 01 Nová Paka. IČ 47477610, 
sbor@jbnp.cz, www.jbnp.cz, tel.: 732266847. Sbor je 
majitelem nové budovy a stavitelem. Číslo účtu pro 
stavbu školy: 2400072926/2010. 

Bohdan Čančík 

V Nové Pace v listopadu 2016 

Děkujeme všem dosavadním podporovatelům!!! 



 

 Plán prací a materiálu na školu Brána 
do konce 

 rekonstrukce původní střechy 

zateplení půdních prostor 

elektroinstalace 

omítky vnitřní 

topení 

obkladačky techn.prostor 

podlahové konstrukce 

podlahové krytiny a dlažby 

sanitární vybavení 

hlavní schodiště 

malý výtah na potraviny kuchyň 

vzduchotechnika kuchyň 

vzduchotechnika učebny 

vzduchotechnika požární a ostatní 

dveře interiérové 

požární okna 

mobilní stěna 

venkovní žaluzie 

akustické podhledy v učebnách 

Světlovody 

gastronomické vybavení kuchyně 

odlučovač tuků 

vnitřní zábradlí a u balkonů 

zábradlí na terase 

terasová dlažba vč. terčů 

vnější zateplení budovy 

Fasáda 

pochozí sklo, strop pece 

venkovní dlažba a zpevněné plochy 

výmalba všech prostor a drobné úpravy 


