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Prvú septembrovú sobotu sa
väčšina ľudí vybrala na polia,
aby pozbierala úrodu zemiakov.
Tento deň však 24 nadšencov
MTB cyklistiky (1x Hradec Krá-
lové, 1x Dolný Kubín, 1x Lokca,
2x Zákamenné, 3x Vasiľov a 16x
Hruštín - z toho 21 chlapov
a 3 ženy) využilo na 3. ročník
Cyklotúry Piatimi Hoľami (starý
názov: Hruštínsky Cyklistický
Prechod Piatimi Hoľami) Aj keď
ráno bolo trošku chladné, tak
celú túru nám spríjemnilo „indi-
ánske leto“. Začiatok trasy –
smerom Lán – Podkamený –
Rozchodníky hneď preveril kon-
dičku účastníkov cyklotúry. Na-
sledovala chvíľka oddychu pri
Lomnianskej kapličke, kde sa
k nám pripojili chlapi z Vasiľo-
va. Ďalší náročnejší úsek bol na
Mačacom vršku, kde bolo nutné
zosadnúť z bicyklov a niesť ich
na pleciach, nakoľko stúpanie
a hlavne skalnatý terén nedovo-
lili tento úsek vyšliapať v sedle
– (to isté platilo aj pri stúpaní
na Minčol – 1393,9 m n. m.).
V miernom tempe sme postup-
ne prechádzali Hruštínskou,
Bzinskou, Vasiľovskou, Kubín-
skou a Lehotskou hoľou. Cyklo-
túra sa zaobišla bez vážnych
zranení, zato ale s malými tech-
nickými problémami (pedál, brz-
dy), ktoré na mieste odstraňo-
val Martin Gerek, ktorému patrí
veľká vďaka. Náš obdiv a reš-
pekt majú hlavne ženy, ktoré sa
odhodlali prvýkrát vyskúšať cyk-
lotúru a držali s nami tempo.
A v neposlednom rade samozrej-

V poslednú septembrovú nedeľu sme pri sv. omšiach v Hruštíne a vo Vaňovke poďakovali za tohtoročnú úrodu.

me veľké ĎAKUJEME patrí rodine Stanislava Očkajáka za príjemné pohostenie a pose-
denie pri guľáši, koláčoch a pive.                                                               mtb hrtn
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Očami
starostu

Záleží mi na tom, aby sa dobro šírilo, a nie na tom, koľko to stojí.
(Don Bosco)

Padajúce lístie pestrofa-
rebných farieb, pust-
núce pole a utíchajúca
príroda nám pripomína,
že je tu ďalšie ročné ob-
dobie – jeseň.

Činnosť za mesiac september:
1/Firma Rezostav nám dokončila

opravu starého chodníka v cintoríne od
ulice Radzovka.

2/ V obecnej budove vo
Vaňovke pracovníci
obce a nezamestnaní
na obecných prácach

pokračovali v rekonštrukč-
ných a stavebných prácach.

3/Nezamestnaní pracujúci na obec-
ných prácach dočistili a natreli podkla-
dovou a vrchnou farbou zábradlie v cen-
tre obce.

Vážení občania
Mesiac október patrí tradične k me-

siacu úcty k starším. Naši rodičia, starí
rodičia, či prastarí rodičia si úctu a vďa-
ku plným právom zaslúžia. Všetkým
prajem veľa Božieho požehnania, zdra-
via, aby od svojich detí vždy zakusovali
pochopenie a lásku.

Mgr. František Škapec
starosta obce

OKTÓBER
mesiac úcty k starším

Mesiac október, je mesiacom úcty
k starším. V Hruštíne je najstarším
mužom František Paško, ktorý má
94 rokov a najstaršou ženou je Joha-
na Šinálová, ktorá má 103 rokov. Vo
Vaňovke je to Anton Jurovčík, ktorý
má 86 rokov a Mária Slaničanová,
ktorá má 88 rokov.

Všetkým Vám chceme pripomenúť,
že na Vás nezabúdame, že si vážime
Vašu prácu, ktorú ste vykonali. Mno-
hí z Vás s hlbokou úctou a citom po-
máhate vychovávať vnúčatá, č i
pravnúčatá. Vštepujete im cit a úctu
ku všetkým hodnotám života. Koľko
pokoja, úsmevu a dobrého slova šíri
Vaša prítomnosť. A to je vzácny dar,
ktorý človek potrebuje. Za všetko Vám
ďakujeme.

Obec Hruštín a Farský úrad pre Vás
pripravili „Posedenie s dôchodca-
mi“, ktoré sa uskutoční 15. októbra
2013, tj. v utorok, s nasledovným
programom: 10.00 hod. – sv. omša
v kostole a o 11.30 hod. – spoločen-
ské posedenie v kultúrnom dome.

Na spoločenské posedenie boli po-
zvaní Tí, ktorí v tomto roku oslavujú
okrúhle životné jubileá a všetci, ktorí
dovŕšili 80 a viac rokov (každý pozva-
ný dostal pozvánku).

 Chceme Vám popriať, aby Váš ži-
vot bol naplnený zdravím a spokoj-
nosťou. Vieme, že vďačnosť a úctu
vyjadrovať iba slovami je málo, preto
sa pokúsme dokazovať to našim star-
ším spoluobčanom aj skutkami.

V štyridsiatke syn po synovi odchádza,
len môj verný muž stále ma sprevádza.
Päťdesiatka prišla, ale s ňou ďalší malí,

čo u mňa na kolenách sa, ako tí prví, hrali.

Však začala doba zlá, môj manžel zomrel v Pánu,
mám z budúcnosti strach, niekto mi zavrel bránu.

Život ide ďalej, moje deti majú vrásky
a ja len spomínam na ne a na dni lásky.

Príroda krutá je, aj keď bol život krásou,
na staré kolená narobí z nás všetkých bláznov.

Telo mi neslúži, s gráciou už je amen,
kde srdce tĺklo skôr, dnes cítim len kameň.

Však uprostred skazy tej mladučká dievčina žije
a srdce jej, hoci horko, tam vnútri stále bije.
Spomína na radosť, na žiaľ, čo rozochvieva,

veď stále miluje a neprestala byť živá.

Málo bolo tých rokov a neťahali sa ako lenivé,
zmierila som sa s tým, že všetko raz pominie.

Otvorte oči, sestrička, teraz, keď to všetko viete,
neuvidíte scvrknutú starenu, Teraz už - MŇA uvidíte!

Mladé dievča je stále vo mne
Počujte, sestra, keď na mňa hľadíte,
povedzte, koho to pred sebou vidíte?

Ach áno, je to len úbohá starena
s divnými očami a napoly šialená.

Odpoveď nedá vám, jedlo jej padá,
nevníma, keď po nej niečo sa žiada.
O svete nevie, len sa pridáva práca,
topánky a pančuchy navždy stráca.

Niekedy je svojhlavá, inokedy sa vie správať,
potrebuje však už kŕmiť a aj prebaľovať.

Tak toto vidíte? Toto si myslíte?
Sestrička, veď o mne vôbec nič neviete.

Budem vám rozprávať, kým všetkým som bývala,
ako som sa bezmocná až sem k vám dostala.

Miláčikom rodičov, dievčatkom, tak sotva desať liet,
s bratmi a sestrami sladký život, ako med.

Šestnásťročnou kráskou, plávajúcou v oblakoch,
dychtivou po prvých láskach, v šantivých smiechoch.

V dvadsiatich nevestou so srdcom búšiacim,
čo skladala svoj sľub za kvetom kvitnúcim.

A keď som mala pár rokov po dvadsiatich,
chcela som šťastný domov pre svoje deti,
Potom prešla tridsiatka a putá lásky detí,

ako rástli, už mohli sme viazať uzle popamäti.

Túto báseň napísala žena, ktorá zomrela v oddelení
pre dlhodobo chorých v nemocnici v Škótsku.
Personál nemocnice ju našiel medzi jej vecami
a báseň potom putovala po celej nemocnici a ďalej.
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ROK VIERY – VERÍM V ODPUSTENIE HRIECHOV

Z Katechiz-
mu katolíc-
kej Cirkvi
promulgo-
vaného bl.
J á n o m
Pavlom II.
11. októbra
1992:

Svedec-
tvo o odpúšťajúcej láske otca biskupa
Vojtaššáka v „nápravnom tábore“
v Leopoldove podáva vtedajší leopol-
dovský spoluväzeň Jozef Čech. Bol som
v r. 1952 na Nových samotách v Leo-
poldove. Trpeli sme tam strašne hladom
a zničujúcim režimom chodbárov a ba-
chárov. Istého dňa sa nám na pár dni
„uľavilo“, lebo priviezli biskupa Vojtaš-
šáka, vtedy už mal viac ako 70 rokov.
A potom sa to začalo. Denne veľmi čas-
to chodili do jeho cely dozorcovia pro-
vokovať. Počuli sme vždy Vojtaššáko-
vo hlasné hlásenie (pri otvorení cely mu-
sel sa väzeň postaviť do pozoru pod
oblok a revať predpísané hlásenie, t.j.
svoje číslo a meno) a potom nasledo-
vali otázky: „Čím ste boli?“ - Biskupom.
A na to vždy: „Keď ste boli biskupom
tak si dajte 50 drepov!“ A čo to bolo pre
strašne hladných ľudí robiť drepy, to si
nevie nikto predstaviť. Zväčša už po de-
siatich drepoch dôstojný pán Vojtaššák
prosil, aby ho nechali, aby mu zvyšok
odpustili, ale nikdy neoblomil tvrdé srd-
cia vypasených mladíkov. Počuli sme
len biskupov bolestný hlas, keď ležal na
zemi a dozorcovia nad ním ručali: „Keď
veríte v Boha, tak nech vám pomôže
robiť drepy, keď vy sám to nevládzete
spraviť!“ A potom nasledovali ďalšie
nadávky, obmedzovanie stravy a den-
né dávky drepov mu robili obťažnejší-
mi. Nik si nevie predstaviť, ako pôsobili
zverstvá na nás, veriacich i neveriacich,
keď do revania dozorcov znel Vojtaš-
šákov hlas: „Bože, odpusť nám, ako
i my odpúšťame svojim vinníkom!“ Pre
nás všetkých bola jeho nesmierna sila
a viera nádejou, že prežijeme. Pre neho
bolo toto utrpenie konečným naplnením
života. Otázka, či je Boh a či nie, je iste
dôležitá! Pre nás sa však vytvorila iná
otázka: kto je dobrý človek a kto je zlý.
Obraz o ľudskej sile, dôstojnosti, svä-
tosti sa nám počínal tým zreteľnejšie
črtať, čím beštiálnejšia bola na druhej
strane ľudská zvrhlosť. Hlas otca bisku-
pa, hlas človeka trpiaceho a odpúšťajú-
ceho v takých chvíľach, nám ostane
navždy vo vedomí, ako hlas apoštola

lásky a odpustenia. A my všetci si
z neho musíme vziať príklad! A zo sily
jeho viery a lásky, ale hlavne z jeho od-
púšťania tým, ktorí mu tak ubližovali.

My kresťania vyznávame svoju vieru
v Ducha Svätého, v svätú katolícku Cir-
kev, v spoločenstvo svätých a v odpus-
tenie hriechov. Tieto výroky spolu súvi-
sia, jeden sa vzťahuje na druhý a všet-
ky majú spoločný príkaz, ktorý dal zmŕt-
vychvstalý Pán svojím apoštolom, keď
ich rozposielal: „Choďte do celého sve-
ta a hlásajte evanjelium všetkému stvo-
reniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude
spasený, ale kto neuverí, bude odsúde-
ný!“ (Mk 16,15-1). Každý z nás pri krste
spečatil svoju vieru v Ježiša Krista a bol
zmierený Ježišovou smrťou. Hriechy
nám boli odpustené. Preto je krst prvá
a najdôležitejšia sviatosť na odpustenie
hriechov. Táto pravda viery nás učí, že
v Cirkvi nám môžu byť odpustené všet-
ky hriechy. Dedičný hriech a hriechy
spáchané pred krstom sa nám odpus-
tia pri krste. Hriechy spáchané po krste
sa nám odpúšťajú vo sviatosti zmiere-
nia. Zmŕtvychvstalý Pán Ježiš dal apoš-
tolom príkaz a plnú moc, aby krstili tých,
ktorí uveria, a takto boli včlenení do
Cirkvi. V Cirkvi sa táto moc, ktorú dal
Kristus apoštolom – dáva biskupom
a kňazom. Sme ľudia, ktorí robia chyby
a dajú sa zviesť na rôzne „chodníčky.“
Apoštol Pavol o tejto skúsenosti píše list
Rimanom: „Som telesný, zapredaný
hriechu. Ani nechápem, čo robím, lebo
nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo
nenávidím“ (Rim 7,14-15). Hriech je re-
álny v živote každého človeka. Mnohí
hovoria: Vybavím si to s Bohom osob-
ne, nepotrebujem na to kňaza! Boh to
však chce inak. On nás totiž pozná. Ute-
káme pred svojimi hriechmi a radi za-
metáme veci pod koberec. Preto Boh
chce, aby sme svoje hriechy vyslovili
a vyznali ich z tváre do tváre. Z toho
dôvodu sa na kňazov vzťahujú Ježišo-
ve slová: „Komu odpustíte hriechy, budú
mu odpustené, komu ich zadržíte, budú
mu zadržané“ (Jn 20,23). K vedomiu
hriešnosti sa väčšinou dopracujeme
pomocou Božej milosti, ktorá pohne
naším srdom. Z pohľadu na osobný
hriech potom vyrastá túžba polepšiť sa.
Hovoríme tomu ľútosť. Dospejeme k nej
tak, že si uvedomíme rozpor medzi Bo-
žou láskou a svojim hriechom. Vtedy
nás naplní bolesť nad našimi hriechmi.
Dáme si predsavzatie, že zmeníme svoj
život a všetku svoju nádej vložíme do
Božej pomoci. Žiaľ, realita hriechu sa

často potláča. Mnohí si dokonca mys-
lia, že pocity hriechu by sa mali spraco-
vávať čisto psychologicky. Autentické
pocity viny sú však dôležité. Je to ako
v aute: keď nám tachometer ukazuje
prekročenie rýchlosti, na vine nie je ta-
chometer, ale vodič. Čím väčšmi sa pri-
bližujeme k Bohu, ktorý je svetlo, tým
jasnejšie vystupujú na povrch naše tie-
nisté stránky. Boh však nie je svetlo,
ktoré spaľuje, ale svetlo, ktoré uzdra-
vuje. A preto nás ľútosť pobáda k tomu,
aby sme vstúpili do svetla, v ktorom
úplne vyzdravieme a vstúpime znovu do
spoločenstva s Nebeským Otcom.

Keď sa Eva stretla s hadom v záhra-
de Eden, had ju zviedol tým, že odlákal
jej pozornosť od slobody, ktorú je Boh
dal, a postavil jej pred oči akýsi zákaz,
ktorý od Boha dostala. Hriech sa nám
zdá dobrý práve preto, že ho Boh ozna-
čil za zlý. Na miesto toho, aby sme dbali
na jeho varovanie, berieme ho ako
zoznam odporúčaných činností. Ak bu-
deme mať pred očami veľkú Božiu lás-
ku k nám, pochopíme, prečo chce, aby
sme sa určitým veciam vyhýbali. Boh
nám „zakazuje“ (neodporúča) to, čo by
nám svojimi dôsledkami ublížilo a po-
škodilo. Moc hriechu by sme nikdy ne-
mali podceňovať. Satan je prefíkaný
pokušiteľ a my sme majstri vo vymýšľa-
ní všelijakých výhovoriek. Je nespráv-
ne, ak sa usilujeme premáhať hriech iba
vlastnou silou vôle. Aby sme mohli ví-
ťaziť nad hriechom, posiela Boh Ducha
Svätého, aby žil v našom srdci a dával
nám silu. A keď padneme, s láskou
k nám príde a pomôže nám vstať.

Ako by vyzeral náš svet, keby nebolo
slovo odpustenie, keby sme nedokáza-
li odpustiť? Čo by bolo, keby nebolo
vystretej ruky, ktorá ponúka zmierenie
a odpustenie vo sv. spovedi? Ako by
vyzeral náš svet, keby každý, kto zhre-
šil, musel zostať hriešnym? Keby kaž-
dý zostal so svojím zlyhaním sám? Ako
by vyzeral náš svet, keby sa cenila iba
odplata, a nie odpustenie? Ako by sme
odpustenie mohli sami zakúsiť? Odkiaľ
má Cirkev moc odpúšťať hriechy? Je to
poslanie a moc, ktorú jej udelil JK:
„Prijmite Ducha Svätého. Komu odpus-
títe hriechy, budú mu odpustené, komu
ich zadržíte, budú zadržané.“ (Jn 20,22-
23) Existuje hriech ťažký a ľahký. Ježiš
Kristus dal Cirkvi moc odpúšťať všetky
hriechy. Neexistuje hriech, ktorý by Boh
nedokázal odpustiť. Odpustenie nie je
možné len bez prejavu ľútosti človeka.
Ale čo človek ľutuje, Boh všetko odpustí.

pf
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Najmladšia generácia v obci
12.09. – Mgr. K. Fašungová, klinický

logopéd, vykonala odbornú logopedic-
kú depistáž u detí strednej vekovej sku-
piny (4-5 ročné deti) a predškolákov
(5-6 ročné deti). Na základe informova-
ného súhlasu rodiča bude realizovať
pravidelné logopedické cvičenia v MŠ.
Aktuálne termíny následných logopedic-
kých cvičení získate u triednych p. uči-
teliek. Najbližšia logopedická interven-
cia sa uskutoční 15.10.2013 (utorok)
u detí 3. tr. a 17.10 2013 (štvrtok) u detí
1. a 2. tr. V prípade otázok alebo osob-
ných konzultácií volajte na t.č. Mgr.
K. Fašungová 0908 895 560.

24.09. – pani Simanová z CVČ „Ma-
ják“ prevzala prihlášky na krúžok ang-
lického jazyka „Angličtina hrou“, na ktorý
sa v tomto šk. roku prihlásilo 21 detí
z 1. triedy a 8 detí z 2. triedy. Angličtina
bude prebiehať každý pondelok v 2. trie-
de a každú stredu v 1. triede popolud-

ní. Zač íname úvodnou hodinou
02.10.2013.

- pán farár bude opäť viesť hodiny ná-
boženstva, ktoré
budú realizované
v 1. a 2. tr. každý štvr-
tok popoludní. Úvod-
ná hodina sa usku-
toční 3.10.2013.

27.09. – prebehla
registrácia MŠ do
programu AVENT pre
materské školy, ktorý
podporuje slovenské
materské školy v rôz-
nych oblastiach ich
činnosti a potrieb da-
rovaním svojich pro-
duktov.

- aj v tomto šk. roku
sa naša MŠ zapojila
do projektu „Školské

ovocie“, ktorého cieľom je zvýšiť spot-
rebu ovocia a zeleniny u detí predškol-
ského a školského veku, podporiť zdra-
vú výživu, znížiť výskyt obezity u detí.

Dodávateľ zabezpečí jablkovú šťavu
a jablká príp. iné ovocie.

- adaptácia detí je dobrá, postupne sa
prispôsobili novému prostrediu, našli si
nových kamarátov a spoznali zamest-
nancov MŠ. Počas vychádzok spozná-
vali jednotlivé ulice a hlavné orientač-
né body v obci.

O Z N A MO Z N A MO Z N A MO Z N A MO Z N A M
Vážení rodičia, dňa 14.10.2013

(pondelok) sa uskutoční bezplat-
né fotenie detí na menovky.

Silvia Škapcová
 riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
SEPTEMBER 2013

2. 9. – sa slávnostne začal nový škol-
ský rok 2013/2014.
25. 9. – v Námestove sa konala Burza
stredných škôl, kde sa zúčastnili naši
deviataci s vých. poradkyňou PhDr.
Martvoňovou a tr.uč. Mgr. V. Vlžákovou.
26. 9. – sa šiestaci zúčastnili exkurzie
do Bojníc. V rámci predmetu biológia
navštívili ZOO, dejepisné učivo o živo-
te pravekých ľudí mohli pochopiť ľahšie
v Múzeu praveku.

24. 9. – v Breze sa konalo okresné kolo
v cezpoľnom behu, spomedzi našich
žiakov si najlepšie počínala Majka Re-
meňová (8.B), ktorá bola v konkurencii
starších žiačok na peknom 2. mieste,
jej sestra Zuzka bola tretia a spolu s Va-
likou Krivačkovou ako družstvo zvíťazi-
li! Blahoželáme.

26. 9. – bol ukončený zber papiera, spo-
lu žiaci nazbierali cca 3,2 tony. Najlepší
jednotlivci: Natália Šeligová – 184 kg,
Jožko Melek – 169 kg,Gabika Očkajá-
ková – 163 kg, Lukáš Vigoda – 111 kg,
Adriána Bohucká – 80 kg, Lujza Gábo-
rová – 79 kg, Roman Fendek – 76 kg,
Nika Pašková – 71 kg, Jožko Šalata –
59 kg, Majka Martvoňová – 58 kg, An-
drej Jancek – 58 kg, Miňo Kľuska –
58 kg, Matúš Snovák – 52 kg, Viktória
Šalatová – 50 kg, Najlepším zberačom
zabezpečíme ceny, na všetkých zapo-
jených čaká odmena.
25. 9. – posledný deň na odovzdanie
vzdelávacieho poukazu na činnosť
v záujmovom krúžku. Od 1.10. začína-
me činnosť v 17 krúžkoch. Z 346 žiakov
odovzdalo poukaz 294. Tí budú mať
bezplatný krúžok. Môžu pracovať aj
v druhom zvolenom, ak tam nebude prí-
liš veľa žiakov. Tí, čo VP škole neodo-
vzdali, budú sa môcť zapojiť do krúžko-
vej činnosti za úhradu (1 dvojhodinov-
ka krúžku – 1€)
Krúžky: futbalový I.,II., florbalový, pohy-
bová príprava 3.- 4.roč., čitateľský, stre-
lecký, vedenie domácnosti, športovo-
turistický I., II, turistický, turistický 3AB,
Vševedko, ručné práce, slovenčina pre
život, matematický, cukrársky, divadelný
30. 9. – pre 17 našich žiakov + 1 z MŠ
z rodín v hmotnej núdzi sme objednávali
učebné pomôcky v hodnote 16,60 €.

Oznamujeme verejnosti, že je mož-
né využívať priestory telocvične
a fitnes v pracovné dni od 1700 do
2100 hod, cez víkend od 800 do 2100.
Poplatok: telocvičňa 5 €/hod

– cezpoľní 7 €/hod.
Fitnes: 1€/hod/os.
Kontakt na správcu telocvične Mgr. To-
kára: 0808 619 584.

Plenárne rodičovské združenie sa
uskutoční 21. októbra (pondelok)
o 15,oo v ZŠ Zamost. Všetci rodi-
čia sú vítaní!

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Pár múdrostí o starnutí

STREDNÝ VEK JE:
keď môžete robiť všetko, čo predtým,
ale radšej to nerobíte.
keď v sobotu večer sedíte doma, za-
zvoní telefón a vy dúfate, že to nie je
pre vás.
keď vám šaty už nesedia a ste to vy,
kto potrebuje prešiť.
keď ste lepšie zásobení liekmi ako al-
koholom.
keď človeka vyzýva spomaliť lekár
a nie policajt.
keď vám pribúdajú skúsenosti a ubú-
dajú vlasy.

STAROBA JE:
keď sa dívate do zrkadla a myslíte si:
„Som ja ale múdra...“
keď sa k vám syn začne správať
s úctou.
keď sa opäť do módy vrátia veci, kto-
ré opatrujete v skrini.

Nič tak neutvrdí ženu v pocite, že je
stará, ako stretnutie s plešatým mu-
žom, ktorý chodil o dva ročníky niž-
šie.
Nebojte sa stredného veku, vyrastie-
te z neho.
Keď už Boh musel dať žene vrásky,
mohol jej ich dať aspoň na chodidlá.
Dosiahol som vek, keď vyzerám rov-
nako dobre či stojím na hlave alebo
na nohách.
Nenechajte sa presvedčiť rokmi, že
ste starí. Popri galapágskej korytnač-
ke ste len dieťa.
Najlepšia kamarátka mojej ženy oslá-
vila ešte len dvadsiate výročie dvad-
siatych deviatych narodenín.
Teraz mám všetko, čo som mala aj
pred dvadsiatimi rokmi – lenže teraz
je to nižšie.
Vnútri každej štíhlej krásnej dievčiny
je tučná ženská stredného veku, kto-
rá čaká, kedy sa prederie von.
Keby som bol vedel, že budem žiť tak
dlho, bol by som sa o seba lepšie sta-
ral.
Nebojím sa smrti, len nechcem byť pri
tom.
Až na občasný infarkt sa cítim taký
mladý, ako vždy.
Hovorí sa, že život začína v 50-tke -
ale takisto sa začínajú bolesti v krí-
žoch, slabne zrak, nastupuje artróza
a zvyk rozprávať tú istú historku tri
krát tomu istému človeku.
Starneš, keď svetlá vypínaš z ekono-
mických dôvodov namiesto romantic-
kých.
Jediný dôvod prečo behám, je ten,
aby som opäť mohla počuť dychča-
nie.
Pomaly som vo veku, keď mi zostá-
va už len jediný šport - honba za vlast-
nými okuliarmi.
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1. Rozsah záruky
(§ 619 Občianskeho zákonníka (OZ)):

Predávajúci počas záručnej doby zod-
povedá za vady, ktoré má predaná vec pri
prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach
nezodpovedá za vady vzniknuté ich pou-
žitím alebo opotrebením. Pri veciach pre-
dávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za
vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia
cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo ka-
zia, alebo o použité veci, zodpovedá pre-
dávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po
prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
Inštitút reklamácie predstavuje uplatnenie
si zodpovednosti za vadu tovaru u predá-
vajúceho v záručnej dobe. Reklamovať
však možno len také znehodnotenie vý-
robku, za ktoré zodpovedá predávajúci
(t.j. vadou nie je napr. spotrebiteľom za-
príčinené znehodnotenie výrobku, jeho
primerané opotrebenie, skončenie život-
nosti a ani jeho nevhodný výber a p.)

1. Záručné doby (§ 620 OZ):

Všeobecná záručná doba je 24 mesia-
cov. Ak je na predávanej veci, jej obale
alebo návode k nej pripojenom vyznače-
ná lehota na použitie, neskončí sa záruč-
ná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Avšak, ak má výrobok určenú životnosť,
ktorá je kratšia ako 24 mesiacov, záruka
sa skončí spolu so životnosťou výrobku.
Predávajúci je povinný poskytnúť záruku
aj v prípade predaja použitých vecí, pri-
čom kupujúci a predávajúci sa môžu do-
hodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie
však kratšej než 12 mesiacov.

2. Práva spotrebiteľa (§§ 622 – 624 OZ):

Pokiaľ si spotrebiteľ uplatní reklamáciu,
predávajúci je povinný rešpektovať jeho
práva, ktoré mu priznáva zákon a o tých-
to právach ho musí náležite informovať.
Ide o nasledovné práva:

- V prípade odstrániteľných vád má spot-
rebiteľ právo na bezplatné a bezodklad-
né odstránenie vady. Ak ide síce o odstrá-
niteľné vady, ale kupujúci nemôže vec pre
opätovné vyskytnutie sa vady po oprave
alebo pre väčší počet vád riadne užívať,
má právo na výmenu výrobku za nový
výrobok, alebo právo odstúpiť od zmluvy
(vrátene kúpnej ceny)

- V prípade neodstrániteľných vád, kto-
ré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne
užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ
právo na výmenu veci alebo právo od
zmluvy odstúpiť.

- V prípade vecí predávaných za nižšiu

cenu alebo použitých vecí, ktoré majú vadu,
za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupu-
júci namiesto práva na výmenu veci právo
na primeranú zľavu.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť zá-
ručná doba znova od prevzatia novej veci.
To isté platí, ak dôjde k výmene súčiast-
ky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

3. Uplatnenie si zodpovednosti
(§ 626 OZ, § 18 Zákona o ochrane spot-
rebiteľa (ZOS)):

Práva zo zodpovednosti za vady veci
zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia sa
musí reklamácia uplatniť najneskôr v deň
nasledujúci po kúpe. Pokiaľ ide o použité
veci, reklamáciu je potrebné uplatniť po-
čas dohodnutej záručnej doby, resp. ak
nebola osobitne dohodnutá, tak do
24 mesiacov.
Čo sa týka samotného postupu, spot-

rebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorej-
koľvek prevádzkarni predávajúceho, v kto-
rej je prijatie reklamácie možné s ohľa-
dom na predávané výrobky alebo posky-
tované služby, alebo u určenej osoby, kto-
rá je povinná reklamáciu vybaviť (t.j. v rôz-
nych značkových servisoch). V prevádz-
ke vždy musí byť počas prevádzkovej
doby prítomný zamestnanec poverený
vybavovať reklamácie.

Pokiaľ spotrebiteľ reklamáciu uplatní
u niektorého z vyššie uvedených subjek-
tov (ďalej len predávajúci), tento je povin-
ný poučiť spotrebiteľa o jeho právach (viď
bod 2) a na základe rozhodnutia spotre-
biteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplat-
ňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia
reklamácie, t.j. či sa reklamácia vybaví
odovzdaním opraveného výrobku, výme-
nou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrob-
ku alebo vyplatením primeranej zľavy
z ceny výrobku. Spôsob vybavenia rekla-
mácie je predávajúci povinný určiť ihneď,
v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pra-
covných dní odo dňa uplatnenia reklamá-
cie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak
sa vyžaduje zložité technické zhodnote-
nie stavu výrobku alebo služby, najneskôr
do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Spravidla sa tieto informácie nachádzajú
na doklade o uplatnení reklamácie, ktorý
je predávajúci povinný pri osobnom uplat-
není reklamácie bezodkladne vydať (v prí-
pade reklamácie uplatnenej prostredníc-
tvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,
ak potvrdenie nie je možné doručiť ihneď,
musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,
najneskôr však spolu s dokladom o vyba-
vení reklamácie)

Reklamáciu predávajúci vybaví bez zby-
točného odkladu, najneskôr však do
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po-
kiaľ predávajúci v 30-dňovej lehote rekla-
máciu nevybaví t.j. spotrebiteľovi neodo-
vzdá opravený výrobok, nevymení ho,
nevráti mu kúpnu cenu výrobku, nevypla-
tí primeranú zľavu z ceny výrobku alebo
spotrebiteľa písomne nevyzve na prevza-
tie výrobku, reklamovaná vada sa pova-
žuje za neodstrániteľnú a spotrebiteľ má
právo odstúpiť od zmluvy alebo právo na
výmenu výrobku za nový výrobok. Pokiaľ
si však spotrebiteľ raz prevezme reklamo-
vaný výrobok napriek prekročeniu tejto
lehoty, o právo na nový výrobok alebo na
odstúpenie od zmluvy príde a nemôže sa
ho dodatočne dožadovať. Pre spotrebite-
ľa je dôležité vnímať odlišnosti medzi
uplatnením reklamácie počas prvých
12 mesiacov od kúpy výrobku a uplatne-
ním reklamácie po 12 mesiacoch od kúpy.
Pri reklamácii uplatnenej počas prvých
12 mesiacov od kúpy môže predávajúci
vybaviť reklamáciu zamietnutím len na zá-
klade odborného posúdenia, pričom bez
ohľadu na výsledok odborného posúde-
nia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať
úhradu nákladov na odborné posúdenie
ani iné náklady súvisiace s odborným po-
súdením.

Naproti tomu, pri reklamácii uplatnenej
po uplynutí prvých 12 mesiacov, táto môže
byť predávajúcim zamietnutá aj bez od-
borného posúdenia, avšak osoba, ktorá
reklamáciu vybavila, je povinná v dokla-
de o vybavení reklamácie uviesť, komu
môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odbor-
né posúdenie. Spotrebiteľ sa v takomto
prípade rozhoduje, či vôbec zašle výro-
bok na posúdenie a ak áno, tak komu,
pričom nie je viazaný odporúčaním z do-
kladu o vybavení reklamácie. Pokiaľ sa
spotrebiteľ rozhodne výrobok na posúde-
nie zaslať, náklady odborného posúdenia,
ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účel-
ne vynaložené náklady znáša predávajú-
ci bez ohľadu na výsledok odborného po-
súdenia. Ak spotrebiteľ odborným posú-
dením preukáže zodpovednosť predáva-
júceho za vadu, môže reklamáciu uplat-
niť znova, navyše predávajúci je povinný
spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa
znova uplatnenia reklamácie všetky ná-
klady vynaložené na odborné posúdenie,
ako aj všetky s tým súvisiace účelne vy-
naložené náklady. Taktiež je potrebné dať
do pozornosti, že počas vykonávania od-
borného posúdenia záručná doba neply-
nie a znova uplatnenú reklamáciu nemož-
no zamietnuť. Predávajúci je povinný
o vybavení reklamácie vydať písomný do-
klad najneskôr do 30 dní odo dňa uplat-
nenia reklamácie.

Bohužiaľ, téma reklamácii je rozsiahla
a vzhľadom na obmedzený priestor Bul-
letinu mohla byť spracovaná naozaj len
stručne. Verím však, že uvedené informá-
cie Vám poslúžia pri uplatňovaní si Vašich
spotrebiteľských práv.

Mgr. Ján Macík

Vážení spoluobčania – spotrebitelia,
Cieľom pripravovanej série článkov so spotrebiteľskou tematikou je ozrej-

miť problematiku najčastejších situácii, ktoré vznikajú pri uplatňovaní práv
spotrebiteľom, a ktoré spôsobujú spotrebiteľskej verejnosti značné ťažkos-
ti. Na úvod tejto série zameriame pozornosť na síce všeobecne známu, ale
v praxi stále problematickú otázku reklamácii pri tovare zakúpenom v ob-
chode. V nasledujúcom texte si vysvetlíme problematiku záruky, práv spot-
rebiteľa a uplatnenia reklamácie v obchode.
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80 rokov Pašková Mária
75 rokov Perháč Michal
70 rokov Hutira Vendelín
65 rokov Gemeľa Ján

Firic Štefan, Ing.
60 rokov Snovák Jozef

Hutira Cyril, Ing.
Kurajdová Terézia
Snováková Mária

55 rokov Snovák Jozef
Sedlár Vendelín
Krivačková Margita
Snovák Stanislav

50 rokov Kupčová Anna
Vlžák František

Prišli medzi nás:
Michal Jancek
Sebastián Žilinec

Uzavreli manželstvo:
František Baraniak

– Michaela Fábryová
Lukáš Ďaďo

– Mgr. Jana Kravčíková
Ján Horváth

– Veronika Teťáková
Štefan Martvoň

– Adriána Gombalová
Ing. Ivan Bartošek

– Mária Kampošová
Ján Kupčulák

– Mgr.art.Miroslava Časová

25. výročie sobáša:
František Vlžák a manž. Iveta

Odišli od nás:
Tomáš Tomáň, 56 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci október 2013

Podujatia v mesiaci
október 2013

MKS pri OcÚ Hruštín

5.10. Svadobná veselica
9.10. Predaj MITEX

12.10. Svadobná veselica
13.10. SPIEVANKOVO
15.10. Posedenie s dôchodcami
19.10. Svadobná veselica
23.10. Predaj BLAŽEK
26.10. Svadobná veselica
30.10. Predaj ALADIN

V Domaniži sa 7. septembra konali
Majstrovstvá Slovenska v streľbe z ma-
lokalibrových zbraní. Marián Slaničan
výborným výkonom, ktorým si zlepšil
svoje osobné maximum, obsadil tretie
miesto v disciplíne Ľubovoľná pištoľ na
60 výstrelov.

Dňa 22. septembra sa na strelnici
Luleč pri Brne konala Medzinárodná
súťaž v streleckom trojboji. Na Moravu
cestovalo družstvo Slovenska, medzi
ktorými nechýbali Jozef Jancek a Mari-
án Slaničan. Družstvo Slovenska obsa-
dilo prvé miesto a v jednotlivcoch zvíťa-
zil Jozef Jancek z Hruštína, druhý skon-
čil Prúcha z Prahy a tretí Baranyai
z Bratislavy.

Na strelnici Slovenskej Akadémie
Vied v Bratislave sa 28.septembra ko-
nali Majstrovstvá Slovenska v strelec-
kom trojboji. V disciplíne Revolver prvé
miesto obsadili dvaja strelci Jozef Jan-
cek a Jozef Pavlovčík z Michaloviec
332 b, druhý skončil Marán Slaničan

Hruštínska stolnotenisová miniliga
Dňa 23.10.2013 o 18.00 hod. sa v Pizzérii Magnum uskutoční schôdza

XVI. ročníka Hruštínskej stolnotenisovej miniligy. Prosíme vedúcich mužstiev
o účasť.

Jozef Jancek dvojnásobný Majster Slovenska

330 b. a tretí Roman Baranyai 328 b.
V disciplíne Pištoľ znova zvíťazil Jozef
Jancek z Hruštína 332 b. druhý skončil
Robert Hutár z Trnavy 320 b. a tretí Ján

Surový z Budmeríc 318 b. Jozef Jan-
cek počet titulov Majstra Slovenska za-
okrúhlil na desať.

ZOTŠ-Hruštín

     z podujatia          z podujatia          z podujatia          z podujatia

V stredu, 11. septembra
2013, bola v Hruštíne otvore-
ná nová predajňa Potraviny

Mix pri kostole. Pás-
ku slávnostne pre-
strihol Roman Jage-
lek, predseda COOP
Jednota Námestovo
a Mgr. František Ška-
pec, starosta obce
Hruštín.
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Predávam a vozím štrky a piesky za polovičné ceny. Tel.
0905 433836

NAJLEPŠÍ VÝBER, NAJNIŽŠIE CENY!

Chcete si sporiť na budúcnosť?
Alebo si potrebujete maximálne vý-
hodne a zároveň bezpečne pripraviť
financie na kúpu,  výstavbu alebo ob-
novu svojho bývania?
A nie ste v súčasnosti naším klientom?

Uzatvorte si zmluvu o stavebnom spo-
rení do 31. októbra 2013.
Vaše vklady a štátnu prémiu
zhodnotíme počas celej doby spore-
nia bezkonkurenčnými 3 % ročne.
Štátna prémia v tomto i nasledujú-
com roku predstavuje až 66,39 € roč-
ne.

Podrobné informácie získate na tele-
fónnom čísle: 0915 81 32 32
Marta Drígľová – obchodný zástup-
ca PSS

Kancelária:
Námestovo – budova VÚB banky, 1. poschodie
alebo domáca adresa:
Hruštín – ul.Pod Uhliskom 255/23.

DO KONCA OKTÓBRA MOŽNOSŤ ÚVERU NA BÝVA-
NIE BEZ ZALOŽENIA NEHNUTEĽNOSTI AŽ DO 40.000
EUR.

ZÁKAZKOVÉ KRAJČÍRSTVO
Mária Kupčuláková

Ponúka: požičiavanie spoločenských šiat
požičiavanie svadobnej výzdoby
šitie a úpravy odevov

tel: 0918 798 038  e-mail: kupculakova@pobox.sk
adresa: Hruštín č. 33/42

Obec Hruštín
ponúka

na predaj
lyžiarsky vlek OEV 300

+ ďalší na náhradné
diely

Cena dohodou.
Bližšie info na tel:

0905 213503


