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Krásný, horký a sluncem zalitý čas prázdnin vystřídal nový školní rok. Věřím, že
s jeho začátkem na nás dospěláky i všechny děti a žáky naší MŠ a ZŠ čeká deset
příjemných měsíců, které nám všem přinesou pohodově strávené chvíle všedních
dnů i zajímavé chvíle na různých akcích.
Ač se zdá, že škola o prázdninách nefunguje, opak je pravdou. Během
dvou pro žáky a kantory odpočinkových měsíců se muselo stihnout spoustu věcí,
které nám zútulní prostory školy i školky, ale především posunou obě školy opět
o kousek blíže moderním trendům.
Největší stavební akcí v ZŠ bylo v přízemí přebudování personálního WC
a části kabinetu na bezbariérové WC s umyvadlem a v prvním patře celková
proměna počítačové učebny na učebnu jazykovo-počítačovou. Na to jsme z velké
části obdrželi finanční prostředky z projektu “Modernizace jazykové učebny a
vybudování bezbariérového přístupu“ v Masarykově základní škole v Železnici,
který byl vypracován jako příloha k žádosti o poskytnutí dotace z 68. výzvy IROP
na zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení, 3. výzvy MAS Brána do Českého ráje, z. s., Investice do vzdělávání.
Aby se naše škola stala zcela bezbariérově přístupná (podmínka dotace),
bude nutné ještě během podzimu propojit stávající chodník ke školce s bočním
vchodem školy (do bývalého bytu školníka). Toto i mnoho jiných věcí již
financujeme z vlastních zdrojů, které nám poskytuje každoročně zřizovatel.
Pohyb po schodech v budově
bude zajištěn tzv. schodolezem, takže
nebude nic bránit tomu, aby naši školu
mohli navštěvovat i žáci s pohybovým
handicapem.
Také se nám podařilo rozvést
internet do všech učeben v přízemí a v
průběhu školního roku máme v plánu
totéž i pro první patro. V prvním patře
jsme měli dosud dvě učebny bez
dataprojektoru, ale i to jsme během
prázdnin odstranili.
Dalším dotačním projektem, ve
kterém jsme byli úspěšní, je projekt
„Vybavení dílny pro žáky Masarykovy
ZŠ Železnice“. Žádali jsme o finanční
příspěvek u Královéhradeckého kraje a
získali 43 000,- na dovybavení
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žákovské dílny. Budeme tak moci do naší již zrenovované dílny dokoupit stroje nebo pomůcky na
opracování dřeva, plastu nebo kovu.
I v tomto školním roce budeme pokračovat v projektu „Šablony pro ZŠ a MŠ“, které jsou určené
především na personální podporu a vzdělávání pedagogů, ale díky kterým můžeme na škole pořádat i
bezplatné besedy pro veřejnost či zajistit doučování žákům.
Díky zřizovateli dojde do začátku topné sezóny k výměně plynových kotlů, které zajišťují teplo
jak v budově ZŠ, tak v sokolovně. Životnost současných kotlů je na hranici, a proto budeme rádi, když
teplo během zimního období zajistí nové přístroje.
Aby se líbilo v novém prostředí i našim sedmnácti prvňáčkům, vybavili jsme jejich třídu novým
nábytkem a stanou se v naší škole prvními, kdo se budou učit v blízkém okolí nepoužívanou metodou
čtení Sfumato. Ta učí žáky zábavnější formou číst, ale především předchází poruchám čtení (dyslexii) a
učí číst s porozuměním. Pro rodiče to bude jistě také pozitivní změna, protože nebude vyžadovat v
prvních měsících domácí přípravu čtení, jak tomu bylo dosud při slabikování. Nepouštíme se do
žádného experimentování, ale využijeme vlastních zkušeností z několikadenních seminářů a pozitivních
ohlasů od kolegů a kolegyň z jiných škol, kteří Sfumatem již učí. Vidět spokojenost a nadšení ze čtení u
dětí, to je ta největší kantorská odměna, kterou tato metoda dává.
Nezapomínáme ani na mateřskou školu. I tam se snažíme po částech o zlepšování jejich
prostředí. Přes prázdniny jsme pořídili do obou tříd nový nábytek na hračky a pomůcky, v herně ve třídě
Koťátek jsme odstranili nepoužívané shrnovací dveře a nechali namontovat sádrokartonový strop s
novým osvětlením. Předělání sociálního zařízení a topení je stále v jednání s projektanty a zvažuje se
nejvhodnější varianta vytápění. Snad se nám tyto úpravy podaří vyřešit již během příštího léta.
Velkou změnou na zahradě MŠ bude vybudování zdravotnického střediska v její spodní části.
Během podzimu bude předložena projektová dokumentace k získání dotace a po jejím přiznání se začne
s výstavbou.
Náhradou za odebranou část pozemku zahrady
bude celková revitalizace zahrady v přírodním stylu.
Při té se počítá i s dosud nevyužívanými prostory za
budovou MŠ, které se upraví tak, aby je děti mohly
využívat při činnostech venku. Veškeré úpravy
zahrady budou v přírodním stylu a proběhnou do
konce března 2019 díky obdržené dotaci od
Ministerstva životního prostředí, o kterou jsme si
zažádali.
Jak vidět, materiálních změn je mnoho a
změnami projdou i pedagogické sbory v obou částech
školy – v ZŠ i v MŠ. Svoji dlouholetou kantorskou
praxi ukončila paní učitelka Zlata Kobrlová. Přejeme
ji touto cestou spoustu krásných dnů bez pracovních povinností a budeme rádi, když si najde čas zajít za
námi do školy na návštěvu. Její místo obsadí paní učitelka Olga Jakubcová, která na škole působila již v
minulém školním roce především na 1. stupni. Po dvanácti letech počet žáků v ZŠ překročí číslo 150, a
proto se i náš sbor rozšiřuje. Místo němčinářky obsadí paní učitelka Veronika Jungová, z Anglie se
vrátila Petra Tmějová, která převezme třídnictví ve 3. třídě a k prvňáčkům nastoupí Barbora Nydrlová,
která dosud na škole působila jako asistentka pedagoga a vychovatelka. Nově nastoupí také paní
asistentka Romana Krejčíková a z MŠ se do pozice asistentky pedagoga a vychovatelky vrátí Lenka
Szturcová.
Také v MŠ dojde ke změně. Nově nastoupí paní učitelka Kateřina Tomíčková a paní asistentka
Šedá.
Jak vidíte, novinek do nového školního roku je nachystáno opět spoustu. Jsme moc ráda, že se
železnická škola i školka stávají stále vyhledávanějším místem dětí nejen ze Železnice, ale i z
nespádových částí blízkého okolí. Je to zásluhou zaměstnanců, kteří svoji práci dělají s maximálním
nasazením, dětí, které v sobě mají touhu něco umět, a zřizovatele, který nás plně podporuje.
Děkuji všem za poctivě odvedenou práci v minulém školním roce a přeji zaměstnancům i dětem
v novém školním roce spoustu krásných dní strávených pospolu.
Užijte si poslední část léta a 3. září se na všechny moc těšíme!
Mgr. Soňa Munzarová
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (2.7., 18.7., 6.8. a 20.8.). Přijala
usnesení především k následujícím bodům jednání:
 Schválila podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu přípojek
inženýrských sítí pro pozemky p.č. 258/4, 258/5 a 258/35 v k.ú. Železnice, na kterých je záměr
postavit rodinné domky. Jedná se o pozemky za parkem směrem k fotbalovému hřišti.
 Schválila podnět na řešení úpravy havarijního stavu mostku v Cidlině-Březce.
 Schválila dotaci ve výši 1 000,- Kč obci Dětenice na provoz letního vláčku, který zajišťuje
Mladoboleslavský železniční spolek ve spolupráci s výše uvedenou obcí.
 Schválila podpis smlouvy s Královéhradeckým krajem na dotaci ve výši 70 tisíc Kč. Jedná se o
dotaci na úhradu části nákladů spojených s oslavami 700 let Železnice.
 Schválila souhlasné stanovisko města k projektu „Rekostrukce objektu Tyršova 196 se sociálním
bydlením“.
 Schválila nabídku ing. Makovičky na inženýrskou činnost pro akci „Železnice – sídliště 5 RD ve
Hřbitovní ulici (vodovod a kanalizace)“. Zároveň schválila výsledky výběrového řízení na
dodavatele této stavby. Vítězem se stala firma OBIS spol. s.r.o. Nová Paka.
 Schválila pojistnou smlouvu na DA Ford transit pro JPO III s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou
a.s.
 Schválila poskytnutí dotace ve výši 10 tisíc Kč na „Železnické hudební léto 2018“.
 Schválila podpis příkazní smlouvy mezi městem a ing. J. Kaplanem na činnost technického
dozoru při realizaci stavby „Udržovací práce a stavební úpravy roubené muzejní chaloupky čp.
94“.
 Schválila cenovou nabídku M. Horáčka z Kruhu u Jilemnice na frézování pařezů lip v Nádražní
ulici ve výši 72 tisíc Kč.
 Schválila podpis licenční smlouvy mezi městem a OSA na veřejné provozování hudebních děl.
 Schválila udělení plné moci k zastupování člena Svazu měst a obcí ČR na XVI. sněmu
v Praze. Zmocněncem bude město Kopidlno.
Zastupitelstvo města na svém čtvrtém letošním zasedání dne 22.8. 2018, které se konalo v Cidlině,
přijalo následující usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
 Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 3/2018 ze dne 28.5. 2018.
 Zprávy z jednání rady města za období od 28.5. do 22.8. 2018.
 Závěrečný účet Mikroregionu Tábor za rok 2017.
 Zprávu finančního výboru.
b) Schválilo:
 Podpis kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 551/4 v k.ú. Železnice o výměře
891 m2 Monice Hrazdírové za cenu 100,- Kč/m2.
 Podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby „Železnice, Husova ul. – obnova knn“.
c) Vydalo:
 Na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se ruší OZV č.
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1/2016 ze dne 17.8. 2016 (požární řád města). Nahrazuje ji Požární řád obce Železnice,
jako součást dokumentace požární ochrany podle § 29 odst. 1 písm. i) zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
d) Nevyhovělo:
 Žádosti E. Čadové na prodej poz. parcely č. 1300/2 v k.ú. Železnice.
 Žádosti E. Živorové a M. Živory o odkoupení poz. parcely č. 259 v k.ú. Železnice.
 Žádosti D. Ježkové o odkoupení poz. parcely č. 118/2 nebo o její směnu za poz. parcelu
č. 258/12, obě v k.ú. Železnice.





ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Opakovaně žádám občany, kteří odkládají
odpadky způsobem uvedeným na fotografii, aby
tak nečinili. Kazí životní prostředí těm, kteří se
chovají slušně a ohleduplně. Kontejnery na plasty
se nově odvážejí každý týden. Pokud je kontejner

od domu. Věřím, že podobnou situaci řešíme
naposledy.
Je neuvěřitelné, že mezi námi žijí ti, kteří
plně využívají služeb svozové firmy, ale dosud
neuhradili poplatky za svoz odpadu za rok

plný, dejte plasty do žlutých pytlů, které jsou na
radnici a na poště vydávány ZDARMA.
ZDARMA jsou také 1x měsíčně odváženy přímo

2017! Pokud tak neučiní do konce září, bude jim
zaslán exekuční výměr na dlužnou částku.
Ing. Dana Kracíková, starostka
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STŘÍPKY Z MŠ SLUNÍČKO
Než se nový školní rok 2018/2019
rozběhne naplno, ráda se s vámi podělím o to, co
nového chystáme a děláme – ať už
po stránce personální, materiální či
vzdělávací.
V první řadě posílí náš
pedagogický tým nová paní
učitelka a tím vyrovnáme stav
pedagogů v obou třídách a zároveň
bude v letošním školním roce nová
paní asistentka pomáhat u jednoho
zdravotně znevýhodněného dítěte.
Co
se
materiálního
zabezpečení a oprav naší školky
týká, postupujeme sice malými
krůčky, ale každý rok o něco dál.
Letos o prázdninách byl opraven
strop ve třídě Koťátek a vyměněn
v obou třídách starý nefunkční nábytek za nový.
Takže nás čeká nejen praktické a funkční, ale také
pěkné prostředí.
A jaký program máme pro děti? Při
výchově a vzdělávání vycházíme ze Školního
vzdělávacího programu „Rok se sluníčkem“,
který
s kolegyněmi
aktuálně
doplňujeme,
obměňujeme
a
vylepšujeme. Celý školní rok bude
rozdělen do 5 integrovaných
bloků, které stručně charakterizují
vzdělávací nabídku, jsou rámcové
a rozpracovány jsou v Třídních
vzdělávacích plánech (TVP obou
tříd vymezují jejich specifika,
podmínky, určují pravidla, metody
a postupy vzdělávání) – a tak
vzdělávací činnosti budou rozvíjet
dítě po všech jeho stránkáchfyzické, psychické i sociální a to
s přihlédnutím
k jeho
individuálním schopnostem. Ze
zájmových aktivit, které dětem letos nabídneme,
bych ráda zmínila – Pastelku, Veselou píšťalku,
Zpívání pro radost, Angličtinu pro nejmenší a
Keramiku. Z projektových programů zase –
projekt environmentální výchovy: „Za tajemstvím
lesa“ a „Zvířátka v MŠ“- který je u dětí velice

oblíbený, projekt zaměřený na „Osvojování
pravidel bezpečného chování předškolního dítěte
v různých situacích“ (beseda či
návštěva u HZS, Policie), projekt
„MŠ a ZŠ“ (podporující plynulý
přechod dětí ze školky do první
třídy),
projekt
logopedické
prevence „Naučme se správně
mluvit“, projekt „Polytechnické
výchovy v MŠ“ (na který jsme
získali dotaci ze Šablon) či
Projektové
tvoření
s rodiči
(Velikonoce). Některé projekty
jsou dlouhodobého charakteru a
některé jen pro školní rok. I letos
se budeme snažit o co nejlepší
rozvoj mateřské školy pomocí
Šablon. Fyzickou zdatnost dětí,
která je nejen v dnešní době velice důležitá,
budeme i letos rozvíjet pravidelným denním
zdravotním cvičením, obohaceným jógou pro
děti, každodenním pobytem venku a spontánním
sportováním na školkové zahradě. Dále
vycházkami do parku a okolní přírody, kurzem
plavání,… „Sluníčkové“ akce a
výlety budou opět k nahlédnutí na
našich webových stránkách či na
nástěnce ve výloze obchodu na
náměstí. Každoročně začneme
Pohádkovým festivalem v Jičíně,
pro děti máme objednaná na celý
školní rok divadelní představení
přímo do MŠ, dle zvoleného
tématu
máme
připravené
interaktivní programy pro děti,
karnevaly,
besedy,
besídky,
výlety, tvoření, oslavy, … to jen
namátkou. Snažíme se dětem
nabídnout to, co dnes moderní
vzdělávání nabízí a umožňuje (i
finančně). A proto pokračování „Střípků z MŠ
Sluníčko“ si budete moci přečíst v dalších číslech
Železnického zpravodaje a to již reportáží
z některé naší akce. Přeji všem příjemný a
zajímavý školní rok 2018/2019 !!!
Za mateřskou školu J.Filjačová
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LETOŠNÍ PODZIM V KNIHOVNĚ

Teploty se v letošním létě opravdu činí, málokdy klesnou pod třicítku a většina z nás přemýšlí,
jak to horko přežít, pokud nejsme zrovna někde u vody. Srpen se překulil do druhé poloviny a
v knihovně pomalu připravuji knihy, které budou potřebovat studenti k povinné četbě, zařazuji nové
knihy, je jich opravdu spousta a čtenáři všeho věku si přijdou na své. Od října začne opět fungovat
Klubko, maminky s dětmi se mohou těšit na pravidelná setkávání s cvičením. I já se na ně těším.
Knihovna v říjnu pravidelně organizuje v sokolovně bazar ošacení a sportovních potřeb, také letos tomu
tak bude, ale pozor na důležité změny ve výkupu i prodeji!
Výkup ošacení a drobných věcí bude probíhat od 10. 9. do 15. 10. pouze v knihovně, a to ve
výpůjční době nebo dle telefonické dohody. Objemné věci- jako kočárky, kola, lyže atd. přineste,
prosím, do sokolovny v neděli 21. října v době od 14 do 18 hodin.
Změna se týká také prodeje, který bude o jeden den prodloužen, prodávat se bude
v pondělí 22. 10. od 13 do 20 hodin, v úterý 23. 10. od 8 do 18 hodin a ve středu 24. 10. od 8 do 16
hodin.
Administrativu budeme provádět mimo dobu výkupu, proto je nutné mít věci oceněné a
s odstraněnými starými lístky. Prosíme všechny, aby přinášení věcí nenechávali na poslední dny, doba
výkupu je dostatečně dlouhá a na poslední chvíli se výkup nedá organizačně zvládnout. Zkušené
maminky už vědí, že je to podzimní bazar, takže přijímáme pouze čisté podzimní a zimní oblečení.
Plakáty s veškerými informacemi budou včas vyvěšeny.
Stejně rychle, jako utekly dva měsíce prázdnin, uteče i doba do adventu. Proto už v těchto
horkých letních dnech začínáme s výrobou drobností, abychom vás, milí čtenáři i nečtenáři, měli čím
překvapit a potěšit. Přejme si v nadcházejících dnech mírnější venkovní teploty, občas vlahý deštíček a
hlavně dobrou náladu.
Eva Trojanová, knihovnice

PODZIMNÍ AKCE V MUZEU
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Výsledky fotosoutěže na téma „Železnicko“

Soutěž pro fotografy amatéry pod názvem „Železnice od A do Z“, vyhlášená v roce 2012, byla
původně zamýšlena jako jednorázová akce na podporu oprav v budově sokolovny. Ale zájem předčil
očekávání pořadatelů a soutěž se stala v dalších letech nedílnou součástí programu muzejního dne.
Také letošní, již 7. ročník, byl úspěšný a zúčastnilo se ho třináct autorů, kteří přihlásili do
soutěže 38 fotografií. Snímky byly (jako v minulých letech) označeny pouze čísly a návštěvníci

muzejního dne svými hlasy vybírali ten
nejlepší. Letos se na prvních dvou místech
umístil Jan Marek se snímky „Tichá noc“ a
„Milenci“, pomyslnou bronzovou medaili
získala Simona Hrabalová za snímek „Mrazivá Železnice“. Některé fotografie, a to i z minulých
ročníků, budou použity do připravovaného kalendáře na rok 2019.

7

ZPRÁVA OBRAZEM

Na dnešních fotografiích jsou dva objekty
nedaleko od sebe. Budovu bývalé školy a dnešní
pošty zařadilo město do Programu regenerace
městské památkové zóny na letošní rok a na
opravy získalo dotaci od ministerstva kultury.
Částka 655 tisíc Kč byla rozdělena na opravu
pošty a na opravu dvou památkových objektů
v soukromém vlastnictví. První část budovy
dostala zásluhou firmy Loučka nová okna, nové
dveře a nový „kabát“. V opravách druhé části se
bude pokračovat v příštím roce.

Generální opravou prochází roubená
muzejní chaloupka. V příštím roce uplyne 230 let
od jejího postavení v roce 1789 (tento údaj se lze
dočíst na štítovém prkně). Také na tuto opravu
získalo město dotaci ve výši 315 tisíc Kč
tentokrát od Královéhradeckého kraje. Firma
Hlavatý dokončí práce v souladu s dotační
smlouvou do konce listopadu.

ZPRÁVY ZE SPORTU
1.ročník memoriálu Míti Tomince
V sobotu 4.srpna se na útulném stadionku v Železnici uskutečnil fotbalový turnaj mužů 1.ročník
memoriálu Míti Tomince. Vzpomínka na dlouholetého předsedu a významnou osobnost železnického
fotbalu vyšla na výbornou, snad jen teploty mohly být příznivější. Turnaj se podařilo velmi dobře
obsadit, potěšil i v Železnici tradičně velký divácký zájem a všechny zúčastněné kluby využily akce k
poslední přípravě před vstupem do mistrovského podzimu.
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V základní části nejprve porazili domácí, díky brance Drahoňovského, SK Semily 1:0, poté TJ
Sokol Třebeš výrazně přehrál FK Košťálov-Libštát 4:1. V zápase o 3. místo se utkali účastníci I.A třídy
libereckého KFS a úspěšnějším celkem byl FK Košťálov-Libštát, který zdolal SK Semily 3:1. Vyrovnaný
finálový duel mezi TJ Sokol Třebeš a TJ Sokol Železnice rozhodla vydařená střela Lukáše Rederera a
pohár za premiérové vítězství si tak do Hradce odvezl účastník krajského přeboru.

(pk)

LÁZEŇSKÝ POHÁR
Dějištěm již 41. ročníku Lázeňského poháru byl o víkendu 21. –
22. července útulný stadion TJ Sokol Mšené-lázně. Pěkný areálek
s kvalitním hřištěm a moderním sociálním zázemím se ovšem i
tentokrát potýkal s nižší návštěvností. Nejpočetnější
skupinka fandů, téměř 40, přijela tradičně ze
Železnice.
Výsledky našeho týmu je ale příliš
nepotěšily. Po dobrém vstupu do turnaje a jasné výhře
3:0 nad Konstantinovými Lázněmi přišel ve druhém
utkání kolaps a porážka 0:2 od týmu pořadatele.
Závěrečná prohra 1:3 s Bělohradem určila, že
Železnice bude už po šesté za sebou hrát pouze o 5.
místo. V nedělním zápase po zlepšeném výkonu ve 2. poločase porazili naši
hráči Velichovky jasně 3:0 a obsadili konečné 5. místo. Ve finálovém utkání dvou
účastníků krajských přeborů byli úspěšnější Luhačovice, které zvítězily nad
Lázněmi Bělohrad 2:0.
Příští ročník druhého nejstaršího fotbalového turnaje v ČR (po Perleťovém
poháru v Žirovnici) se uskuteční o víkendu 20. - 21. července 2019 a jeho
pořadatelství připadlo Konstantinovým Lázním. Zda u toho ještě bude Železnice,
druhý nejúspěšnější tým historie, je otázkou.
(pk)

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a Green
Shell – typ Araukana.
Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159,-Kč až 195,- Kč za kus.
Prodej: 23. září, 27. října a 24. listopadu 2018.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: po – pá 9,00 – 16,00 hod.
Tel. 601 576 270 a 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Diana Šťastná

Významná jubilea:
červenec 2018

Josef Mareček 70 let, Josef Bark 70 let, Helena Procházková 80 let,
Josef Dušek – Těšín 80 let, Jarmila Jirglová 93 let

srpen 2018

farář Josef Kordík 70 let, Linhard Ullrich – Těšín 75 let,
MUDr. Marcel Nachtman 80 let

Úmrtí:
červenec 2018

Jaroslav Trojan

srpen 2018

Marta Cicvárková
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Martin Jakubec, Pavel Kozák, Ladislav Hrabala – Bezplatný výtisk. – Redakční uzávěrka příštího čísla: 10.10.2018
email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín
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Místní knihovna v Železnici pořádá v sále sokolovny
(vstup bočním vchodem z hlavní ulice)

Přijímáme pouze čisté podzimní a zimní ošacení

Pozor, změna ve výkupu a prodeji!!!
Výkup:
Ošacení a drobné věci:

10. září – 15. října jen v knihovně
ve výpůjční době nebo dle telefonické dohody

Objemné věci (kočárky, kola …):

neděle 21. října v sokolovně

od 14,00 – 18,00 hod.
Administrativu budeme provádět mimo dobu výkupu, proto je nutné mít věci oceněné a
s odstraněnými starými lístky. Organizátor si vyhrazuje možnost dřívějšího ukončení
výkupu z důvodu velkého množství věcí.

Prodej:

Pondělí 22. 10.: 13,00 – 20,00 hod.
Úterý 23. 10.: 8,00 – 18,00 hod.
Středa 24. 10.: 8,00 – 16,00 hod. (sleva na vámi vybrané zboží 50%)
Vyzvednutí neprodaných věcí: středa 24. 10. v 19,45 – 20,00 hod.
Informace ohledně výkupu na tel. 725881992 nebo 773625712
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