TISKOVÁ ZPRÁVA – Ing. Alena Brodská získala prestižní ocenění města
Poděkování starostky je oceněním, které se už od roku 2002 každoročně uděluje osobnostem, které
vykonali nějaký mimořádný čin pro Českou Lípu nebo se nějakým jiným způsobem přičinili o pozvednutí
statusu města například v oblasti kultury, sportu, vzdělávání apod.
S hrdostí a upřímnou úctou gratulujeme naší manažerce kvality a vedoucí krizové připravenosti
Ing. Aleně Brodské, která ve čtvrtek 23. 09. 2021 zmíněné nejvyšší ocenění města získala. O svou
nominaci se zasloužila především dlouhodobou a precizní prací pro českolipskou nemocnici vč.
očkovacího centra.
A co k získanému uznání říká sama paní Brodská? „Předem bych chtěla
poděkovat paní starostce za udělení tak významného ocenění, kterého si
samozřejmě moc vážím. Také bych ráda dodala, že to považuji za ocenění
pro celou nemocnici, která zde zastává velmi významné místo, a pro celý
její tým, bez kterého by spousta mé práce nevznikla. Zároveň je to pro nás
všechny závazkem k tomu, abychom v této mnohdy náročné práci
pokračovali dál. Jsem dojata. Děkuji všem za podporu a vyjádření respektu
k mé práci, a věřím, že vás nezklamu ani v době příští. A mé díky patří také
paní doktorce Havlasové, která v době mé zahraniční dovolené osobně toto
ocenění převzala.“
Spolu s paní Brodskou byli oceněni další čtyři osobnosti z Českolipska – ředitelka MŠ Bratří Čapků,
předseda AC Česká Lípa, z. s., vedoucí Denního stacionáře v rámci p. o. a jeden fotograf.
Všichni ocenění získali z rukou starostky Jitky Volfové šek na 5 000 Kč, skleněnou vázu od umělce Jiřího
Pačinka a stříbrnou pamětní minci.
V letošním roce bylo na Poděkování starostky nominováno celkem 15 osob, z nichž dvě jsou
zaměstnankyněmi Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Kromě již zmíněné Aleny Brodské byla
druhou adeptkou pracující v NsP Anna Černá. Ta byla nemocnicí vybrána jako nejvhodnější kandidát
nejen proto, že 40 let vykonávala fyzicky i psychicky náročnou práci zdravotní sestry v NsP, ale hlavně
proto, že při výkonu své činnosti zvládla být navíc vynikající a obdivovanou mentorkou pro další
generace zdravotních sester.

Česká Lípa 27. 09. 2021

