
BLIŽŠIE  POKYNY  K  ADVENTNEJ  BURZE 

 
Čo priniesť, resp. venovať do burzy ? 

V zásade – to, čo doma nepotrebujete, ALE !! musí to byť v dobrom, funkčnom a nepoškodenom stave. Burza 

totiž nie je luxusný priestor pre váš nepotrebný domáci „odpad“ ani honosné smetisko. Nezabúdajte, že vami 

venované predmety majú ešte niekomu poslúžiť alebo urobiť radosť... 

Môže sa jednať o: 

 športové potreby (lopty, chrániče, korčule, lyžiarky, lyže, tenisové rakety, kopačky...) 

 hry a hračky (spoločenské, kartové, logické, skladačky, plyšáky, bábiky, autíčka...) 

 knihy, CD, DVD, platne.... 

 spotrebiče (prehrávače, počítač, kávovar, varná kanvica, mikrovlnka...) 

 kuchynské potreby (poháre, šálky, príbory, varechy, krájače, hrnce, pekáče...) 

 keramika, prútie  + drevo (misky, črepníky, košíky, metly...)  

 pracovné náradie (metre, skrutkovače, vedrá a pod.) 

 bytové textílie (obliečky, obrusy, záclony, deky, prestieranie, koberčeky...) 

 módne doplnky (čiapky, šály, šatky, rukavice, bižutéria + iné šperky, kabelky, tašky...) 

 oblečenie a topánky (detské, dospelácke, zimné, letné...) – prosím vás, oblečenie operte, lebo 

v prípade, že sa nepredá, venujeme ho do Charity v Prievidzi a tam je vypratie podmienkou.  

 
Kam a kedy priniesť „burzový tovar“ ? 

Zber tovaru do burzy sa uskutoční v priestoroch starej školy – v obecnej knižnici ; v nasledovných termínoch 

a časoch: 

 10.  december 2014 (streda): 17,00 – 19,00 hod. 

 11. december 2014 (štvrtok): 17,00 – 19,00 hod. 

 12. december 2014 (piatok): 17,00 – 19,00 hod 

 
Čo by som mal ešte vedieť ? 

Asi to, že podstatou tejto burzy je darovanie. Kto prinesie do burzy tovar akoby sa vzdával nároku na 

financie, ktoré sa zaň utŕžia. Získané peniaze chceme použiť na financovanie aktivít a podujatí pre deti 

a mladých z farnosti (napr. tábor, opekačky, výlety...). 

Ak niekto z vás doma niečo vyrába (vianočné vence, ozdoby na stromček, medovníky, oblátky a trubičky, 

misky a pod.) a chcel by si zarobiť nejaké peniaze, pokojne si môže svoje výrobky priniesť na burzu (treba 

mi však pár dní vopred zatelefonovať, kvôli naplánovaniu miesta). Aby však nedošlo k nedorozumeniam, 

musí si tento človek predávať svoje výrobky sám a s vedomím toho, že istú časť svojho výťažku (povedzme 

10% zo zisku) venuje organizátorom na zmienený účel. 

 
Čo s „tovarom“, ktorý sa nepredá ? 

Oblečenie chceme ďalej posunúť na charitu do Prievidze; knihy, časopisy a spoločenské hry do miestnej 

knižnice; a ostatné veci vám zrejme vrátime späť, lebo nemáme priestory na ich skladovanie. Preto vás 

prosím, spíšte si doma vopred zoznam predmetov, ktoré venujete do burzy; my každý kus pri preberaní 

označíme, aby sme vedeli, komu čo patrí. 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:     p. Katarína Vidová - Čertíková, mob.: 0949  845  893 


