
Bližší informace k průběhu farní burzy 

Burza proběhne v prostorách fary - na Školním náměstí v Hranicích 

 

 

Příjem věcí bude: 

Ve středu 15.9.2021 od 10:30 do 
12:30 a od 15:30 do 18:30 

Ve čtvrtek 16.9.2021 od 8:30 do 11:00 
a od 15:30 do 18:30 

V pátek 17.9.2021 od 8:30 do 11:00 

 

Prodej věcí bude: 

V pátek 17.9.2021 od 14:00 do 19:00 

V sobotu 18.9.2021 od 8:00 do 12:00 

 

Výdej neprodaných věcí a peněz 

V neděli 19.9.2021 od 16:00 do 18:30 

V pondělí 20.9.2021 od 8:30 do 10:30 

 

Každý prodávající si předem vyplní formulář, s jednotlivými položkami, které má 
k prodeji (formulář bude zájemcům zaslán na e-mail, dále bude od začátku září 

k dispozici na webu CPR Jitřenka nebo vytištěný rovněž v CPR Jitřenka nebo vzadu 
v kostele v Hranicích. Zájemci o prodej, nechť se ozvou na e-mail 

burzanafare@seznam.cz) 

Následně prodávající přijde s tímto vyplněným formulářem a věcmi k prodeji ve dny 
a hodiny uvedené výše. (kdo nemá možnost si formulář vytisknout – ať se ozve na e-

mail burzanafare@seznam.cz) 

Burza má i charitativní účel –  5 Kč z každé prodané věci bude zasláno farnosti 
Moravská Nová Ves – tato částka bude odečtena z částky, kterou určil prodávající – 
tj. pokud bude chtít někdo prodat např. tričko za 40 Kč – kupující za něj zaplatí 40 

Kč, z těchto 40 Kč bude 5 Kč zasláno na Moravskou Novou Ves a prodávajícímu 
bude následně vyplaceno 35 Kč. ( Cena, kterou uvidíte na cedulce, bude finální, 

kterou zaplatíte) 

Pokud chce prodávající nechat některé kusy k rozebrání – tj. zdarma – mělo by to 
být přibližně v poměru 5:1 – tj. 5 věci k prodeji : 1 věc zdarma k rozebrání. Toto je 

z důvodu, aby se z burzy nestala velká ,,hrabárna,, tato situace by pak také 
nevytvořila férové podmínky pro ty, kdo věci donesli skutečně k prodeji. 

Za věci, které budou určeny k rozebrání zdarma, bude od kupujícího vybíráno 5 Kč 
– jde o 5 Kč určených pro Moravskou Novou Ves. 

Nenechte se odradit vyplňováním formuláře, není to tak složité, jak se může zdát  
Tímto si ušetříme čas, protože nebudeme muset toto sepisovat na místě. 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás  



 

 


