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K novej jari veľa sily,
by ste zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody.

AKTUÁLNE

Úvodník starostu

Milí spoluobčania, čas rýchlo
beží a jedny sviatky striedajú
druhé. Ani sme sa nenazdali a
prihováram sa vám cez noviny
už druhý raz. Rovnako rýchlo
ubehlo aj sto dní nového volebného obdobia. Rád by som vás
preto poinformoval o veciach,
ktoré sa nám podarilo zrealizovať, ktoré sa udiali, a na ktorých
pracujeme spoločne s poslancami a pracovníkmi úradu.
Zima nás tento rok nešetrila a
nadelila nám hojnú nádielku
snehu. Zimnú údržbu sa nám
podarilo zvládnuť k spokojnosti, ak sa aj nejaká maličkosť
nepodarila, ospravedlňujeme
sa za to. Za odvedenú prácu
by som chcel poďakovať všetkým pracovníkom miestnej
prevádzky, menovite Milke Mahútovej, Jánovi Podbrežnému,

Párničania prišli o poštu, chcú ju obnoviť

brigádnikom Jánovi Šimekovi,
Dušanovi Marištiakovi a Marekovi Mriškovi. Poďakovanie
patrí aj požiarnikom, párnickému družstvu a všetkým, ktorí
pomohli pri čistení verejných
priestranstiev.
V januári sme zvládli vymaľovať
sálu a vestibul kultúrno-spoločenského domu. Demontovali
sme časť osvetlenia a vymenili
staré stropné žiarovky za LED
osvetlenie, čím sme znížili
spotrebu elektrickej energie o
600 percent.
Pre priaznivcov bežeckého lyžovania sme udržiavali funkčné
dva okruhy v Ravni. V spolupráci s nadšencami hokeja a
korčuľovania sa nám podarilo
pripraviť dve ľadové plochy
a zorganizovať na nich pre
našich najmenších pekný deň
plný radosti a zábavy. O ďalších
spoločenských akciách v spolupráci s komisiou kultúry, športu
a vzdelávania sa dočítate v nasledujúcich príspevkoch.
Reagovali sme aj na možnosti získania dotácií. Zaslali sme
žiadosti na ministerstvo financií, Úrad vlády SR a Žilinský
samosprávny kraj. V štádiu prípravy je žiadosť o dotáciu na
ministerstvo obrany (oprava
pomníka).
Máme tu jar a za pár dní s ňou
spojené veľkonočné sviatky.
Prežite ich v pokoji a radosti s
vašimi najbližšími.

Keď na konci decembra minulého roku Koruna zatvorila
svoju predajňu potravín v nákupnom centre, ľuďom až tak
nechýbala. O sto metrov ďalej stojí zmodernizovaná veľká
predajňa Jednoty.
Oveľa viac pocítili zatvorenie pošty, ktorej prevádzka súvisela so samoobsluhou. V dedine žije 920 obyvateľov, ktorí
teraz musia kvôli poštovým službám chodiť do Istebného,
Žaškova, Veličnej alebo Dolného Kubína.
„Chýba nielen starším obyvateľom ale aj podnikateľom,
ktorí majú u nás prevádzky,“ povedal starosta Ján Hančiak. „Preto sa ju snažíme obnoviť. Dúfame že jej vedenie
presvedčíme. Povedali nám, že plnohodnotnú prevádzku
u nás nezriadia, ale pobočku s názvom Pošta Partner by
možno dovolili.“
Teraz sú na ťahu Párničania. Musia nájsť niekoho, kto by
zabezpečil prevádzku. O Poštu Partner sa totiž stará súkromná osoba.
„Niekomu možno bude vyhovovať štvorhodinová pracovná doba.“ Ak by o to nemal nikto záujem, samospráva rozmýšľa nad plánom B. „V záujme občanov by sme do toho
projektu išli a prevádzkovali ju pod obcou. Zamestnankyňu by sme po pracovnej dobe na pošte využili na iné práce
pre dedinu.“
V dedine majú už vybraný aj vhodný priestor. Využili by
miestnosti v dome, kde je Izba starých materí. Pošta tam
už bola. „Je to tam v podstate pripravené, ostala tam aj
priehradka. Naviac, je to na prízemí, vstup je bezbariérový.“ Starosta potvrdil, že snahou samosprávy je rokovania
dotiahnuť do úspešného konca čo najskôr, aby ľudia nemuseli pre poštu chodiť do iných dedín.
Martin Pavelek, MY Oravské noviny

Ján Hančiak

Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa konal 4. apríla v Dolnom Kubíne sa
predstavitelia obce Párnica – starosta Ján Hančiak a zástupca starostu
Dušan Galbavý stretli s generálnym tajomníkom Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR Máriom Schrenkelom a prednostom Okresného úradu Žilina v sídle kraja Michalom Lavríkom. Okrem iných zásadných tém sa venovali aj problematike Materskej školy v Párnici a otvorili
aj tému znovuotvorenia základnej školy.
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Napíšte pohľadnicu...
Na obecný úrad nám doručili
výzvu od asistentky poslanca
Igora Janckulíka, v ktorej sa
píše:
„Vážená pani primátorka, vážení páni primátori, vážené pani
starostky, vážení páni starostovia, niektorí z Vás už vedia
o zámere pána poslanca Janckulíka a dotknutých starostov
zorganizovať protestné akcie
kvôli neustále sa posúvajúcim
termínom začiatku výstavby
rýchlostnej cesty R3. Ako už
pán Janckulík avizoval, protestná akcia nebude formou blokád
ciest, čo je mnohokrát na škodu
veci, keďže ľudia sú už beztak
nahnevaní zlou dopravnou situáciou.
Preto je zámerom urobiť to
inak, zaujímavejšie a pritiahnuť
tak možno aj väčšiu pozornosť
médií a kompetentných, keďže
nepôjde o „ďalšiu klasickú blokádu“.
Každá obec teda vytvorí dva

typy pohľadníc - jedna bude
adresovaná ministrovi dopravy
p. Érsekovi a jedna premiérovi
p. Pellegrinimu. Každá pohľadnica by mala obsahovať fotku
obce, ideálne takú, ktorá by
zobrazovala zlú dopravnú situáciu, ktorou obec trpí kvôli
nedostavanej rýchlostnej ceste
R3. Ak by to teda bolo možné – fotky kolón, kamiónov na
hlavných ťahoch obcí a podobne. Veď vy už viete, čo vás trápi
najviac...“
Aj my by sme vám, vážení čitatelia, mohli v našich novinách
predložiť fotky niekoľkých
ciest v Párnici, ktoré sú v dezolátnom stave. A nespravuje ich
nik iný ako Žilinská župa, ktorej
podpredsedom je práve Igor
Janckulík, ktorý má na starosti
hlavne cesty.
Akciu naviac organizuje zhruba
tri mesiace predtým, ako sa má
v Párnici opravovať hlavný ťah.
Cestu pokryje nový asfaltový

povrch. A o niekoľko mesiacov
sa bude podpisovať zmluva
na stavbu R3 okolo Tvrdošína.
Načo teda tento cirkus?
Nemal by sa pán Janckulík radšej ako poslanec za Oravu pozerať v prvom rade na cesty VÚC,
ktoré sú samá diera a výtlk?
Ten istý krajský poslanec presadzoval, aby stratové letisko
Žilina prešlo pod správu VÚC,
a aby sme na jeho prevádzku
doplácali 350 – 500 tisíc eur
ročne.
Nemohli by sa radšej za tieto
peniaze opraviť cesty alebo vybudovať nové potrebné úseky?
Párnici rovnako ako Terchovej
či Kraľovanom môže pomôcť
len dokončenie tunela Višňové
na diaľnici D1 v úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala, ktoré
sa vlečie už niekoľko rokov a
jeho dostavba je v nedohľadne.
Pokiaľ nebude severná diaľnica
postavená, Párnica bude naďalej trpieť nadmernou premáv-

kou a katastrofálnym stavom
ciest.
Po vystúpení zo Siete Igor Janckulík podporoval dva roky vládu v Most-Híd, nedávno sa stal
členom KDH a zrazu zistil, že za
tri roky jeho pôsobenia v Národnej rade SR sa na Orave nič
nevybudovalo. Poďme sa teda
zviditeľniť posielaním pohľadníc ministrovi, s ktorým bol v
strane aj s jeho podporou...
Je teda pán Janckulík v tretej
politickej strane skutočne v záujme nás všetkých a skutočne
robí veľa pre náš región? Lebo
nepotrebujeme dobré cesty
ani chodníky v dedinách popri
cestách pre väčšiu bezpečnosť
ľudí, ale potrebujeme letisko
v Žiline. Tak nechám na vás a
vašom rozhodnutí, komu spomínané pohľadnice adresovať,
či ministrovi dopravy alebo pánovi Janckulíkovi.
Dušan Galbavý

Akcia pre občanov Párnice - do 30. apríla!
Po predložení kupónu zvýhodnená cena vstupenky 12 eur.
Kontakt: 0918 926 805
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Zberný dvor nie je smetisko
Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí využívajú náš zberný dvor a tým správne uskladňujú a triedia prebytočné veci zo
svojich obydlí. Na zberný dvor treba prísť pripravený, materiál musí byť správne roztriedený a s pomocou zamestnancov
obecného úradu uložený.
Separácia doma i v zbernom dvore má veľký význam pre tvor-

bu ceny komunálneho odpadu. Cena za uskladnenú tonu komunálneho odpadu na skládkach má totiž v nasledujúcich rokoch rapídne vzrásť. My ju však môžeme ovplyvniť správnym
separovaním! Ďakujeme za nás a za naše deti.
Ján Hančiak

Systém nakladania s komunálnym a triedeným odpadom
1. Komunálny odpad sa zbiera do 110 l/120 l alebo 240 l zberných nádob. Kalendár vývozu je na webovej stránke obce, v
kalendári pre domácnosti a na úradnej tabuli.
2. Drobný stavebný odpad je možné prostredníctvom mobilného zberu odplatne odovzdať do pristavenej zbernej nádoby
– v stanovenom termíne. Miesto zbernej nádoby je vyhlásené
rozhlasom.
3. Papier sa zbiera do modrých plastových kontajnerov, ktoré sú
rozmiestnené po obci, a prostredníctvom školského zberu.
a) Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka,
kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové
tašky, listy, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice,
obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier
a pod.
b) Do papiera nepatria: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové obaly,
tetrapaky, znečistený papier, mastný papier, kopírovací
papier, mokrý papier, alobal a pod.
c) Krabice resp. obaly z papiera je potrebné poskladať a vhadzovať do nádob tak aby zaberali čo najmenej miesta.
4. Plasty sa zbierajú do žltých kontajnerov a do vriec (ktoré domácnosti dostávajú) spolu s VKM (tetrapakmi).
a) Do plastov patria: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, plastové vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, plastové fľaše, vrecká
od mlieka, hračky, poháriky z automatov a iné plastové
nádobky.
b) Do plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, a pod.
c) Obaly z plastov je potrebné stlačiť a do vriec/kontajnerov
ukladať tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
5. VKM (tetrapaky) sa zbierajú do kontajnerov alebo do vriec
spolu s plastmi.
a) Do VKM (tetrapakov) patria: viacvrstvové obaly od mlieka
alebo džúsov, smotany a iných potravinárskych výrobkov,
kozmetiky.
b) Do VKM (tetrapakov) nepatria: znečistené VKM (tetrapaky), viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok.
c) VKM (tetrapaky) je potrebné umyť a stlačiť, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
6. Kovy sa zbierajú do vriec ktoré domácnosti dostávajú.
a) Do kovových obalov patria: čisté plechovky a konzervy,
kovové súčiastky, drôty, kovový šrot, oceľ, farebné kovy,
obaly z kovov očistené o ich obsah.
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b) Do kovových obalov nepatria: hrubo znečistené kovové
obaly.
c) Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál a nápojov a plechovky je potrebné stlačiť.
Sklo sa zbiera do zelených plastových alebo kovových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci.
a) Do skla patrí: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo
skla, sklenené poháre, okenné sklo a pod.
b) Do skla nepatrí: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo,
žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami) a pod.
Biologický odpad sa kompostuje v kompostovacom zásobníku
na svojom pozemku. Bioodpad nepatrí do nádob na komunálny odpad. Taktiež sa zakazuje bioodpad spaľovať.
a) Do bioodpadu patrí: tráva, lístie, piliny, drevná štiepka,
burina, pozberové zvyšky z ovocia a zeleniny, zhnité ovocie a zelenina a biologický odpad z kuchyne: napr. zvyšky
z čistenia ovocia a zeleniny, kávové zvyšky, čajové vrecúška, škrupiny z vajec atď.
b) Do bioodpadu nepatrí: komunálny odpad, papier, plasty,
sklo, kovové obaly, tetrapaky, uhynuté zvieratá, zvyšky z
jedál, kosti, mäsové výrobky a mliečne výrobky.
Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za svoj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Je zakázané dávať
tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci.
Jedlé oleje a tuky sa zbierajú do plastových fliaš s funkčným
uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. Zhromažďujú sa na určenom mieste v obecnej prevádzke do označenej nádoby.
a) Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy
jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje,
zvyšky masla či tuku.
b) Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či
iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
Objemný odpad sa zbiera 2x ročne po vyhlásení do veľkokapacitných kontajnerov.
a) Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, sedačky, kreslá, koberce atď.
b) Medzi objemný odpad nepatrí: komunálny odpad, papier,
plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky, biologický odpad, konáre, elektroodpad, baterky atď.
Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok sa zbiera 2x
ročne po vyhlásení do veľkokapacitného kontajnera na mieste
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určenom obcou.
a) Medzi odpad z domácností s obsahom škodlivých látok
patrí: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové
a mazacie oleje, staré farby, lepidlá, laky, handry a rukavice znečistené olejom, farbami a obaly znečistené nebezpečnými látkami.
13. Elektroodpad sa zbiera prostredníctvom mobilného zberu
v stanovený deň obcou a určeným spôsobom. Elektroodpad
je možné odovzdať aj v rámci spätného odberu do predajní
elektrospotrebičov – kus za kus pri všetkých elektrospotrebičoch (napr. pri kúpe novej práčky – odovzdám starú práčku),
pri malých elektrospotrebičoch rozmer do 25 cm (napr. fén,
kanvica) a žiarovky a žiarivky je možné odovzdať do predajní
elektrospotrebičov aj bez zakúpenia nových elektrozariadení.
a) Medzi elektroodpad patria: televízory, rádiá, elektronické
hračky, počítačová technika, telekomunikačná technika,
videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické
náradie, predajné automaty a pod.
b) Medzi elektroodpad nepatria: plynové variče, vypínače
a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, kovy,
plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné
odpady.

14. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom. Použité batérie a akumulátory sa zbierajú spoločne s odpadom
z domácností s obsahom škodlivých látok – 2x ročne. Malé
tuškové baterky je možné odovzdať aj do zbernej nádoby,
ktorá sa nachádza na obecnom úrade. Malé tuškové baterky
a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj
v rámci spätného zberu do predajní, ktoré predávajú dané
druhy bateriek.
a) Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné
(gombíkové, tuškové, a iné) a automobilové batérie a akumulátory.
b) Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory, zmesový komunálny odpad či iné odpady.
15. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je potrebné
odovzdať do verejných lekární.
16. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po
tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (autoservis, pneuservis).
V obci aj okolí platí prísny zákaz vytvárať čierne skládky.

Prvý štvrťrok bol bohatý

Udialo sa

Prvé mesiace tohto roku boli
plné kultúrnych a športových
aktivít, ktoré usporiadala obec
spolu s miestnym kultúrnym
strediskom a komisiou pre kultúru a šport.
Nový rok privítali aj naši najmenší občiankovia, tak, ako sa
patrí - výborným nealkoholickým punčom a ohňostrojom.
Pre tých, ktorí sa radi hýbu a
korčuľujú, bola určená akcia
Korčuľuje celá dedina. Na ihrisku boli vytvorené až dve ľadové
plochy. Možno tam nebola celkom celá dedina, ale prišlo nás
hodne.
Fašiangové obdobie prialo aj
našim deťom. Na tradičnom

Dobrovoľní hasiči opäť plesali

karnevale pre deti sme mohli
vidieť tie najkrajšie a najoriginálnejšie masky, ktoré sa
potešili z krásnych cien a sladkého občerstvenia. Pre milovníkov divadla sme pripravili
veselohru Verona. V réžii Ľuba
Škyvru sa predstavili vynikajúci ochotnícki herci z Veličnej, po
dlhej dobe bola sála vypredaná
do posledného miestečka.
Pôstne obdobie využívame naplno a už teraz pre vás chystáme ďalšie podujatia a aktivity,
ktoré sa vám budú určite páčiť. Prezradíme len toľko, že sa
máte na čo tešiť.
Eva Gracová

V januári sa uskutočnil ďalší ročník Hasičského bálu. Zúčastnilo
sa ho viac ako 120 hostí. O zábavu sa postarala hudobná skupina Rebeca z Dolného Kubína a ľudová hudba Betky Pukáčovej
z Veličnej. Organizátori pripravili bohatú tombolu, hlavnou cenou bol víkendový pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli Edelweiss v nemeckom Berchtesgadene. Hostia sa zabávali až do rána
bieleho a mnohí sa už teraz tešia na ďalší ročník.

Na fašiangy bolo veselo

V sobotu 16. februára sa konali tradičné Párnické fašiangy. Od
rána prechádzal dedinou sprievod masiek a koledníkov sprevádzaný ľudovou hudbou. V každom dome zaspievali, zatancovali
a popriali veselé fašiangy. Večer sa v kultúrnom dome konala
veselica, podávali sa párnické krample a kapustnica, ktoré pripravili dievčatá z jedálne pri materskej škole. Zábava bola znamenitá aj vďaka hudobnej skupine Atomica. Starší či mladší,
všetci sa vydržali veseliť takmer do úsvitu.
Eva Michalicová

Pridaj sa k mladým hasičom
Máš 8 až 15 rokov? Zaujíma ťa hasičský šport? Chceš zažiť perfektné leto s kamarátmi? Tak sa pridaj k nám. Dobrovoľný hasičský zbor Párnica prijme všetky deti, chlapcov aj dievčatá, ktoré by sa chceli zapojiť do celoštátnej
hry mladých hasičov Plameň. Trénovať začneme v apríli,
hneď, ako to dovolí počasie. Tešíme sa!
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RÔZNE

Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zasadnutie OZ 1/2019 (16. 1. 2019)

Zasadnutie OZ 2/2019 (25. 2. 2019)

Obecné zastupiteľstvo v Párnici berie na vedomie

Obecné zastupiteľstvo v Párnici schvaľuje

1. správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2017
2. výpoveď nájomnej zmluvy spoločnosti Koruna s r. o.
3. žiadosť klubu žien Žienky párnické o bezplatné využitie
priestorov KSD Párnica
4. majetkové priznanie starostu obce

• Uznesenie 8/2/2019: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program
OZ v nasledujúcom znení:
1. Schválenie programu OZ
2. Organizačné otázky
3. Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
obce pre rok 2019
4. Čerpanie rezervného fondu (spoluúčasť na územnoplánovaciu dokumentáciu – Zmeny a doplnky č. 2)
5. Rozpočtové opatrenia č.1
6. Rôzne
• Uznesenie 9/2/2019: Obecné zastupiteľstvo obce Párnica
schvaľuje dotáciu v zmysle §4 ods. 2 zákona č. 226/2011 o poskytovaní dotácie na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí, záväzok obce Párnica, že proces obstarávania a
schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie s názvom Zmeny a doplnky č. 2 – Územný plán obce Párnica, potrvá najviac tri
roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie s MVD SR
• Uznesenie 10/2/2019: Poslanci schválili návrh starostu obce
na vyčlenenie financií z rezervného fondu, ktoré budú použité
ako spoluúčasť na spracovaní územnoplánovacej dokumentácie vo výške 1700 €, čo predstavuje 20% spoluúčasť zo strany
obce na celkovej cene.
• Uznesenie 11/2/2019: Poslanci schválili návrh starostu obce
týkajúce sa rozpočtového opatrenia č.1.

Obecné zastupiteľstvo v Párnici schvaľuje

• Uznesenie č. 1/1/2019: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
program OZ v nasledujúcom znení:
1. Schválenie programu OZ
2. Poverenie poslanca na zvolávanie zastupiteľstva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
3. Delegovanie členov Rady materskej školy za zriaďovateľa
4. Zriadenie inventarizačnej a likvidačnej komisie
5. Správa hlavnej kontrolórky obce Párnica za rok 2017
6. Rôzne
• Uznesenie č. 2/1/2019: Obecné zastupiteľstvo obce Párnica
schvaľuje navrhnutého poslanca Daniela Kristiána na zvolávanie obecného zastupiteľstva v zmysle zákona 369/1990 Zb.
• Uznesenie č. 3/1/2019: Obecné zastupiteľstvo obce Párnica
schvaľuje členov Rady materskej školy za zriaďovateľa p Mgr.
Adrianu Obrinovú za zamestnancov OÚ a Ľubicu Chylkovú za
poslancov OZ.
• Uznesenie č. 4/1/2019: Obecné zastupiteľstvo obce Párnica
schvaľuje navrhnutých poslancov za predsedu a členov inventarizačnej a likvidačnej komisie takto:
Predseda: Ján Franko
Členovia: Daniel Kristián, Ján Kubačka.
• Uznesenie č. 5/1/2019: Obecné zastupiteľstvo obce Párnica
schvaľuje zámer uchádzať sa o projekt vo výzve č. 48 na zníženie energetickej náročnosti verejných budov - KSD v Párnici.
• Uznesenie č. 6/1/2019: Obecné zastupiteľstvo obce Párnica
schvaľuje žiadosť DHZ Párnica o bezplatné poskytnutie priestorov KSD Párnica a inventúra za účelom usporiadania Hasičského bálu 2019.
• Uznesenie 7/1/2019: Obecné zastupiteľstvo obce Párnica
schvaľuje žiadosť RKFÚ Žaškov o predĺženie nájomnej zmluvy
nebytových priestorov – súčasný dom smútku.

Obecné zastupiteľstvo v Párnici odporúča starostovi obce

• Starosta predložil návrh zmluvy so spoločnosťou WEBY Group,
ktorej obsahom je vytvorenie novej webovej stránky obce Párnica – OZ odporúča starostovi archiváciu starej webovej a uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou WEBY Group o novej webovej
stránke do 31. 3. 2019.
• OZ odporúča starostovi obce prerokovať s kompetentnými
osobami možnosti opravy cesty II. triedy č. 583 smer Zázrivá a
cesty I. triedy č. 70.
• OZ odporúča starostovi obce obstarať cenové ponuky na materiál na vybudovanie oplotenia v spodnej časti cintorína
Ján Hančiak, starosta obce Párnica

Školská jedáleň ponúka výhodné obedy pre verejnosť
Vážení občania, ponúkame vám možnosť výhodne sa stravovať v
našej školskej jedálni. Varíme chutne, zdravo a pestro, výlučne zo
slovenských surovín. Obed vám donesieme až do vašich domovov,
ak vám lepšie vyhovuje konzumácia priamo na mieste, ste vítaní
v našej útulnej jedálni. Cena obedu je nezmenená, teda 2,80 eur
za obed (polievka, hlavné jedlo, ovocie). Záujemcovia sa môžu
prihlásiť osobne v školskej jedálni, prípadne telefonicky na čísle
0905 508 802 alebo na obecnom úrade.
Eva Gracová
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ŠPORT

Stolnotenisti sú na popredných priečkach tabuliek
OSST Dolný Kubín - muži 2018/2019
Rozpis klubu ŠK Párnica
Kolo

Liga Dátum / Čas

Mužstvá

Výsledok

1

8.

Pi 5. 10. / 18:00

Oravský Podzámok B : ŠK Párnica B

1 : 17 (11 : 51)

1

6.

Ne 7. 10. / 10:00

Novoť A : ŠK Párnica A

7 : 11 (28 : 40)

2

6.

Pi 12. 10. / 18:00

ŠK Párnica A : Rabča B

10 : 8 (38 : 31)

2

8.

So 13. 10. / 18:00 ŠK Párnica B : Istebné E

18 : 0 (54 : 5)

3

8.

Pi 19. 10. / 18:00

Suchá Hora-Hladovka C : ŠK Párnica B

11 : 7 (40 : 30)

3

6.

So 20. 10. / 17:30

Sedliacka Dubová B : ŠK Párnica A

13 : 5 (43 : 26)

4

6.

Pi 26. 10. / 18:00

ŠK Párnica A : Bziny B

9 : 9 (42 : 36)

4

8.

So 27. 10. / 18:00 ŠK Párnica B : Hruštín B

5 : 13 (24 : 46)

5

6.

So 10. 11. / 18:00

Oravská Lesná C : ŠK Párnica A

5 : 13 (23 : 47)

5

8.

Ne 11. 11. / 10:00

Podbiel B : ŠK Párnica B

8 : 10 (32 : 37)

6

6.

Pi 16. 11. / 18:00

ŠK Párnica A : Krušetnica B

12 : 6 (43 : 27)

6

8.

Ne 18. 11. / 11:00

Zákamenné A : ŠK Párnica B

10 : 8 (34 : 32)

7

6.

Pi 23. 11. / 18:00

Suchá Hora-Hladovka A : ŠK Párnica A

12 : 6 (40 : 34)

7

8.

So 24. 11. / 18:00 ŠK Párnica B : Suchá Hora-Hladovka D 12 : 6 (42 : 23)

8

6.

Pi 30. 11. / 18:00

ŠK Párnica A : Breza B

13 : 5 (42 : 29)

8

8.

So 1. 12. / 11:00

Beňadovo A : ŠK Párnica B

4 : 14 (22 : 47)

9

8.

Št 6. 12. / 18:00

Bziny D : ŠK Párnica B

10 : 8 (38 : 34)

9

6.

Ne 9. 12. / 10:00

Nižná C : ŠK Párnica A

13 : 5 (41 : 21)

10

8.

Št 13. 12. / 18:00

ŠK Párnica B : Babín A

13 : 5 (46 : 24)

10

6.

Pi 14. 12. / 17:30

Námestovo C : ŠK Párnica A

6 : 12 (19 : 36)

11

6.

Pi 11. 1. / 17:00

ŠK Párnica A : Istebné B

12 : 6 (42 : 22)

11

8.

So 12. 1. / 18:00

ŠK Párnica B : Oravská Lesná D

13 : 5 (45 : 24)

B

12

6.

Pi 18. 1. / 18:00

ŠK Párnica A : Novoť A

10 : 8 (38 : 38)

226:170

54

12

8.

Pi 18. 1. / 18:00

Ťapešovo A : ŠK Párnica B

10 : 8 (37 : 36)

Zo zápasu Istebné:Párnica.

Zo silvestrovského turnaja. Viac informácií o turnaji, výsledky a ďalšie
fotografie nájdete na facebooku v skupine Športový klub Párnica.
OSST Dolný Kubín - 6. liga, muži 2018/2019
Mužstvo

Z

1.

Bziny B

22

2.

Sedliacka Dubová B

3.

ŠK Párnica A

4.

V

R

P

K

S

14

4

4

0

22

13

5

4

0

241:155

53

13

8.

So 26. 1. / 18:00

ŠK Párnica B : Mútne B

10 : 8 (37 : 35)

22

14

1

7

0

218:178

51

13

6.

Ne 27. 1. / 10:00

Rabča B : ŠK Párnica A

7 : 11 (31 : 35)

Suchá Hora-Hladovka A

22

12

2

8

0

210:186

48

14

6.

Pi 1. 2. / 16:30

ŠK Párnica A : Sedliacka Dubová B

13 : 5 (43 : 28)

5.

Krušetnica B

22

10

6

6

0

229:167

48

14

8.

Ne 3. 2. / 10:00

Sedliacka Dubová C : ŠK Párnica B

7 : 11 (32 : 39)

6.

Nižná C

22

10

4

7

1

200:196

45

15

6.

Št 7. 2. / 18:00

Bziny B : ŠK Párnica A

7 : 11 (30 : 39)

7.

Breza B

22

8

6

8

0

211:185

44

15

8.

So 9. 2. / 18:00

ŠK Párnica B : Sihelné A

10 : 8 (38 : 31)

8.

Novoť A

22

9

4

9

0

201:195

44

16

6.

Pi 15. 2. / 18:00

ŠK Párnica A : Oravská Lesná C

14 : 4 (48 : 23)

9.

Istebné B

22

7

6

9

0

197:199

42

16

8.

So 16. 2. / 18:00

ŠK Párnica B : Oravský Podzámok B

16 : 2 (51 : 11)

10. Oravská Lesná C

22

7

5

10

0

196:200

41

17

6.

Št 21. 2. / 19:00

Krušetnica B : ŠK Párnica A

11 : 7 (37 : 25)

11. Rabča B

22

4

3

15

0

184:212

33

17

8.

So 23. 2. / 18:00

Istebné E : ŠK Párnica B

0 : 18 (0 : 54)

12. Námestovo C

22

1

0

21

0

63:333

24

18

6.

Pi 1. 3. / 18:00

ŠK Párnica A : Suchá Hora-Hladovka A

11 : 7 (42 : 33)

18

8.

So 2. 3. / 18:00

ŠK Párnica B : Suchá Hora-Hladovka C

10 : 8 (39 : 33)

19

8.

Pi 8. 3. / 18:30

Hruštín B : ŠK Párnica B

14 : 4 (48 : 20)

OSST Dolný Kubín - 8. liga, muži 2018/2019
Mužstvo
1.

Ťapešovo A

Z

V

R

P

S

B

19

6.

So 9. 3. / 18:00

Breza B : ŠK Párnica A

12 : 6 (42 : 23)

22

20

0

2

277:119

62

20

6.

Pi 15. 3. / 18:00

ŠK Párnica A : Nižná C

7 : 11 (31 : 34)

61

20

8.

So 16. 3. / 18:00

ŠK Párnica B : Podbiel B

11 : 7 (42 : 30)

2.

Bziny D

22

18

3

1

270:126

3.

Suchá Hora-Hladovka C

22

4.

Hruštín B

22

17

2

3

262:134

58

21

6.

Pi 22. 3. / 18:00

ŠK Párnica A : Námestovo C

12 : 6 (38 : 23)

17

0

5

254:142

56

21

8.

So 23. 3. / 18:00

ŠK Párnica B : Zákamenné A

5.

ŠK Párnica B

15 : 3 (49 : 17)

22

16

0

6

249:147

54

22

6.

Pi 29. 3. / 18:30

Istebné B : ŠK Párnica A

6.

10 : 8 (?)

Mútne B

22

15

2

5

261:135

54

22

8.

So 30. 3. / 18:00

Suchá Hora-Hladovka D : ŠK Párnica B 7 : 11 (?)

7.

Babín A

22

12

1

9

237:159

47

23

8.

So 6. 4. / 18:00

ŠK Párnica B : Beňadovo A

8.

Sihelné A

22

12

1

9

226:170

47

24

8.

So 13. 4. / 18:00

ŠK Párnica B : Bziny D

9.

Sedliacka Dubová C

22

9

2

11

194:202

42

25

8.

Pi 19. 4. / 18:00

Babín A : ŠK Párnica B

10. Oravská Lesná D

22

9

2

11

197:199

42

26

8.

Ne 28. 4. / 10:00 Oravská Lesná D : ŠK Párnica B

11. Zákamenné A

22

5

1

16

142:254

33

27

8.

So 4. 5. / 18:00

ŠK Párnica B : Ťapešovo A

12. Suchá Hora-Hladovka D

22

4

2

16

153:243

32

28

8.

Pi 10. 5. / 18:00

Mútne B : ŠK Párnica B

13. Podbiel B

22

4

2

16

171:225

32

29

8.

So 18. 5. / 18:00

ŠK Párnica B : Sedliacka Dubová C

14. Beňadovo A

22

4

1

17

108:288

31

30

8.

So 25. 5. / 18:00

Sihelné A : ŠK Párnica B

15. Oravský Podzámok B

22

3

1

18

110:286

29

16. Istebné E

22

1

0

21

57:339

24

Miloš Kubáň
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ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY

Z rozprávky do rozprávky
V marci sme s našimi škôlkarmi
navštívili Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Práve tento mesiac je známy ako mesiac knihy. Naše deti
majú ku knihám blízky vzťah,
rady počúvajú rozprávky a príbehy. Často prezerajú v knihách
ilustrácie, podľa ktorých vedia
prerozprávať dej rozprávky, vymyslieť si svoj vlastný príbeh. V
knižnici nás privítala pracovníčka knižnice, ktorá deti previedla po priestoroch detského
oddelenia.
„Kniha je náš dobrý priateľ,
poteší nás, pobaví.
Hoc je malá, hoc je tenká,
radosť veľkú nám spraví.“

Ukázala im, ako sa má správne
zaobchádzať s knihou, ako sa v
knihe listuje. Priblížila im pojmy spisovateľ a ilustrátor. Vysvetlila, aké je čítanie kníh zaujímavé, zábavné a poradila, ako
si môžu knihu z knižnice požičať. Deti s obdivom pozorovali
obrovské police, v ktorých sa
ukrývali knihy rôzneho žánru.
Po prečítaní príbehu nakreslili obrázok, čo si z prečítaného
príbehu zapamätali. Prejavili
záujem nielen o rozprávky, ale
aj o knihy náučné a encyklopédie. Poďakovali milej pani za zaujímavé rozprávanie a mnohé
sa už tešili, že si môžu prísť požičať knihu so svojimi rodičmi.
Návštevu knižnice sme spojili s
prehliadkou mesta a spoznávaním dominánt Dolného Kubína.
Deti odchádzali spokojné, obohatené o nové zážitky.
učiteľky MŠ
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