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AKTUÁLNE

Úvodník starostu

Milí Párničania, Párnické noviny vychádzajú trošku neskôr, no chceli sme dostať do
vydania čo najviac udalostí
uplynulých mesiacov.
Prázdninové a dovolenkové
obdobie nám uteká rýchlo
a čo nevidieť je tu školský
rok. Je to aj obdobie nových
očakávaní. Máme pred sebou
ešte dva posledné týždne
prázdnin, prežime ich teda
čo najviac v prítomnosti našich blízkych.
Zároveň všetkých srdečne
pozývam vychutnať si záver
leta na Trinásto párnickô
švábkobraňä, stretnutie milovníkov tradičnej kultúry,
našej oravskej švábky a dobrej nálady. Príďte sa zabaviť
a na chvíľu zabudnúť na starosti všedných dní.

Materská škola je krajšia a bezpečnejšia
V prázdninových mesiacoch
obec urobila stavebné úpravy
v materskej škole. Dala vymaľovať priestory, v ktorých sa
pohybujú najmenší Párničania,
a vymeniť podlahu vo vstupnej
chodbe.
Postavila prekrytie vchodu,
ktoré by malo zabrániť padaniu
snehu a ľadu zo strechy.
Obec zároveň oznamuje, že
škôlka má stále malý počet
detí - 15. Stále je voľných deväť
miest.

Naplnenie triedy na 22 až 24
detí je veľmi dôležité pre financovanie školského zariadenia.
Obec každoročne dofinancuje
materskú školu sumou 20-tisíc eur, pre rozpočet obce je to
veľa. Peniaze by sa mohli použiť napríklad na vybudovanie
ciest a chodníkov.
Škôlkarov možno nahlásiť do
15. septembra. Školné bude
upravené na dvanásť eur pre
deti od 3 do 6 rokov a na trinásť
eur pre 2 a 3-ročných škôlkarov.

Ján Hančiak

Komu vyjde spod škrabky najdlhšia šupka?
Tlačová správa

Švábka – to bude 24. augusta najčastejšie skloňované slovo v
Párnici. Vtedy sa tam totiž bude konať Trinásto párnickô švábkobraňá. Festival, ktorého témou sú zemiaky vo všetkých podobách, sa začne na futbalovom ihrisku o 13. hodine.
Úvod kultúrneho programu bude patriť domácemu folklórnemu súboru Sajdáčik.
Nasledovať bude akordeónový súbor pri ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne, folklórna skupina Párničan a heligonkári M. Melicherčík a bratia Macekovci. Majstri v narábaní so škrabkou si
to rozdajú v súťaži o najdlhšiu zemiakovú šupku a v škrabaní
švábky na čas.
Návštevníkom zemiakového festivalu sa predstaví aj majster
sveta v hre na heligónku Patrik Kováč, ďalej vystúpia Fsk Stud2

nička z Veličnej, FS Lysec z Belej-Dulíc, Trnkári zo Žaškova,
folklórna skupina zo Šútova, Fsk Tiesňavan a Ľudová hudba
Drienča z Krpelian. Večer o 18.15 zabaví divákov folklórny
súbor Kokavan z Kokavy nad Rimavicou. Program vyvrcholí
vystúpením Vrchárov z Kysúc. O nočnú zábavu sa postará AT
Band.
Návštevníci sa môžu tešiť na farmárske trhy, uskutočnia sa
prednášky a poradenstvo o pestovaní zemiakov s odborníkmi z
Výskumného a šľachtiteľského ústavu zemiakarského vo Veľkej
Lomnici, nebudú chýbať tradičné pochúťky zo švábky, ukážky
modrotlače Mateja Rabadu, remeselné trhy a tvorivé dielne pre
deti.
Podujatie organizuje Obec Párnica, Miestne kultúrne stredisko
Párnica a Oravské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
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Prázdniny

Oslavovali mamičky aj deti

Stále sú tu prázdniny. Dni, na ktoré sa predovšetkým tešia žiaci
a študenti, aby mohli upustiť od svojich každodenných povinností a podľa nich aj starostí. Ale myslím, že aj učitelia sa veľmi
zaradujú tomuto zaslúženému oddychu. Možno niektorí máte
aj vrásky z toho, kto sa postará o vaše deti. Čo budú celé dni robiť? Nájsť im zmysluplnú činnosť je určite dobrá vec. Prázdniny
nemajú byť prázdne, pusté. Je dobré, ak sú vyplnené aktivitami, ktoré mladých ľudí posúvajú „vpred“. K väčšiemu poznaniu,
skúsenostiam, zručnostiam, poslušnosti, tvorivosti a podobne.
Nemajú byť prázdne ani pre rodičov, ale bude prospešné, ak rodina spoločne prežije niečo zaujímavé, krásne a inšpirujúce. Ak
to utuží jej vzťahy, povzbudí jej členov, ak vypestuje väčšie puto
lásky medzi členmi rodiny. V súčasnosti mladí však často používajú slovo: NUDA. A ako nad ňou zvíťaziť? Možno nás môže
inšpirovať nasledujúci príbeh.
Maťo sedel nečinne na verande. Odrazu okolo prefrčal na bicykli jeho priateľ Igor. Maťo si ho takmer nevšimol. Rýchlo sa však
spamätal a zakričal: „Budeme dnes robiť vatru?“ Igor prudko
zabrzdil. „Dnes nie. Mám veľmi veľa práce.“ odpovedal. „Ale ja
sa nudím,“ zašomral Maťo. „Hrozné. Nič sa tu nedeje.“
„Nemáš čo robiť?“ spýtal sa Igor. „Poď so mnou. Idem susedovi
pokosiť trávnik.“
„Jasné,“ ožil Maťo. „Koľko za to dostaneš?“
„Nič,“ odpovedal Igor. „Idem mu skrátka pomôcť. Len tak.“
„Len tak?“ nechápavo krútil hlavou a potom si klopkal mierne
na čelo. „Ty máš radosť z kosenia trávy?“
Avšak, pretože Maťo nemal čo robiť, rozhodol sa ísť s Igorom.
Išiel s ním aj na druhý deň. Dokonca aj potom spolu pracovali.
„To by som neveril, že to môže byť zábava,“ povedal Maťo, keď
spolu s Igorom čistili garáž bez toho, aby Maťov otec niečo povedal.
„Moja mama tvrdí, že človek sa začne nudiť vtedy, keď si priveľa
o sebe myslí,“ povedal Igor Maťovi. „Povedala, že ľudia sa menej
nudia, keď jeden druhému pomáhajú.“
„No, fakt je, že v posledných dňoch som sa nenudil,“ zasmial sa
Maťo. „Tuším, že to vydrží celé leto.“
Často sa nudíš? Porozmýšľaj o tom, čo môžeš robiť a komu môžeš pomôcť.

Druhá májová nedeľa je sviatkom našich matiek, preto Obec
Párnica v spolupráci s MKS
Párnica a kultúrnou komisiou
pripravili pre ne bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z miestnej materskej
školy, deti z obce navštevujúce

ZŠ Žaškov, členovia DFS Sajdáčik, Spevokol mladších pri
ECAV Párnica a Fsk Párničan. V
slávnostnom príhovore ocenil
prácu a poslanie ženy – matky
starosta obce Ján Hančiak. Mamičky sa potešili krásnym kvetom i malému pohosteniu.

Deň detí sme oslávili na miestnom ihrisku. Nechýbali atrakcie ako skákacie hrady, autíčka,
jazda na koníkoch. Pripravené
boli zábavné súťaže, ukážky
práce kynológov, hasičov a po-

lície. V horúcom počasí dobre
padla zmrzlina, koláče, cukrová vata, pukance a iné dobroty.
Nedeľné odpoludnie si užívali
deti, rodičia a všetci, ktorí prijali pozvanie.

Marián Grega

Na ihrisku takúto návštevu nepotrebujeme

V posledných dňoch navštevuje detské ihrisko niekto s takýmto náradím a poškodzuje preliezačky. Polícia už odobrala otlačky a my veríme, že bude úspešná pri dolapení vandalov.
3
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Sajdáčik sa predstaví na švábkobraní
Leto a prázdniny sú tu, takže
okrem vysvedčenia v škole naši
„Sajdáčikovci“ dostali ešte jedno, za svoju usilovnú celoročnú
prácu v DFS Sajdáčik. Na miestnom ihrisku sa zišli deti, rodičia, priaznivci a priatelia, ktorým sa páči naša činnosť. Prišiel
medzi nás aj pán starosta, ktorý
deťom poďakoval za dobrú reprezentáciu obce a zaželal im
veľa úspechov do ďalšej práce.
A potom sa už bilancovalo a
hodnotilo. Keďže sme folklórna
skupina, v ktorej každé dieťa je
vítané a zažije úspech, všetky
deti boli ocenené a odmenené
diplomom, malým darčekom a

sladkou odmenou. Pre rodičov
a hostí sme si pripravili krátke
vystúpenie, plné spevu a tanca.
Potom deti súťažili a zabávali sa, hravo zvládli netradičné
športové disciplíny. Podarilo sa
im nájsť stratený poklad, čo vôbec nebolo ľahké, lebo museli
zvládnuť rôzne úlohy a rozlúštiť zašifrovanú indíciu. Grilované klobásky, zmrzlina, koláčiky,
ovocie a iné dobrôtky chutili
znamenite. Bol to krásny deň, z
ktorého sme všetci mali radosť.
Na záver sa chceme poďakovať
vám, milé naše deti, za to, že ste
také skvelé a milé, že rady chodíte do nášho Sajdáčika a pekne

reprezentujete. Vám, milí naši
rodičia, ktorí ochotne vodíte
svoje deti na skúšky a vozíte ich
na vystúpenia mimo obce, pomáhate nám a podporujete nás.
Poďakovanie patrí pánovi starostovi a všetkým našim priaznivcom a podporovateľom.
Milé deti, želáme vám krásne
prázdniny, užívajte si slniečko,
načerpajte nové sily, a hlavne
sa nám zdravé vráťte, pretože
koncom augusta nás opäť čaká
práca a vystúpenie na XIII. Párnickom švábkobraní. Tešia sa
na vás teta Eva a ujo Milan.

Jánska
vatra
V sobotu 22. júna Jánovia z
našej obce pripravili vatru a
pozvali všetkých obyvateľov
na stretnutie pri Jánskom
ohni. Účasť i nálada boli výborné.

Eva Gracová

Vývoz plastov
na 2. polrok 2019
•
•
•
•
•
•
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24. 7. (streda)
21. 8. (streda)
18. 9. (streda)
16. 10. (streda)
22. 11. (piatok)
20. 12. (piatok)
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RÔZNE

Dovidenia, milá škôlka
Ako to už býva zvykom, aj tento školský rok koncom júna
nastal čas, aby sme sa rozlúčili
s našimi predškolákmi. Rozlúčka predškolákov je malým
sviatkom celej škôlky. Od rána
sa deti schádzali vyobliekané v
radostnom očakávaní niečoho
nezvyčajného. Tento deň bol
veľmi zábavný. Deti vystúpili
so svojím slávnostným programom a rozlúčili sa s pani učiteľkami, zamestnancami materskej školy a hlavne so svojimi
kamarátmi. Všetci predškoláci
dostali pre spomienku na chvíle strávené v materskej škole
krásnu knihu. Odmenou za usilovnosť a šikovnosť detí bola
skvelá torta, na ktorej si všetci
veľmi pochutili.
Krok si kráča za krokom krok,
už sme starší o jeden rok...“ takto spievali naši predškoláci cestou zo škôlky na obecný
úrad, kde ich privítal starosta

Ján Hančiak. Po slávnostnom
príhovore odovzdal absolventom materskej školy osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania a darčeky.
Atmosféra bola umocnená zápisom predškolákov do obecnej kroniky, pri ktorom sa cítili
tak dospelácky. Pán starosta im

zaželal veľa úspechov v škole,
aby boli veľkou radosťou pre
učiteľov a pýchou pre rodičov.
V závere slávnosti sa deti prihovorili rodičom a všetkým občanom piesňou a básničkami v
obecnom rozhlase. Odniesli si
veľa krásnych zážitkov, na ktoré
budú určite dlho spomínať.

Vstup do školy je vážna vec,
ktorá sa obísť nedá. Všetkým
našim predškolákom prajeme,
aby v septembri s radosťou nastúpili do školy, aby sa im darilo
a cítili sa tak dobre ako v našej
škôlke.
učiteľky MŠ
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V Párnici horela Vatra zvrchovanosti
Dňa 12. júla v obci Párnica horela Vatra zvrchovanosti. Jej
zapálením sme si pripomenuli
27. výročie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky z
roku 1992.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli
podporiť a pripomenúť si historický moment pre našu krajinu. Po prvýkrát sa spojili dve
obce, aby si takýmto spôsobom
uctili míľnik v slovenských dejinách. Obec pod vedením starostu Jána Hančiaka, zástupcu starostu Dušana Galbavého a obec
Istebné pod vedením starostky
Lýdie Fačkovej a zástupcu Ma-

riána Maderu pozvali svojich
občanov na Majdovec „pri lavičke“. Bol tam pripravený kultúrny sprievodný program. Podujatie sa konalo pod záštitou
Okresnej rady SNS Dolný Kubín, ktorú vedie Michal Lavrík.
Ďakujeme našim chlapom, ktorí postavili krásnu 6-metrovú
vatru, (menovite: Viktor Žilinec, Juraj Svitek, Martin Matiašovský, Ján Hančiak) a kolektívu
mladých hasičov – plameniakov, ako aj píle Drevicom a riaditeľovi Jánovi Michalicovi za
poskytnutie dreva. Ďalej chceme poďakovať obecnému úradu v Párnici, obecnému zastupiteľstvu v obci Párnica, obci
Istebné, obecnému zastupiteľstvu obce Istebné, dobrovoľným hasičom z obce Párnica a
obce Istebné, folklórnemu súboru Párničan, folklórnemu súboru Studnička z obce Veličná,
Reštaurácii Kopačka (Ján Chylka) a všetkým dobrovoľníkom,
ktorí sa na akcii podieľali.
Ďakujeme hosťom, ktorí ku
nám zavítali, štátnemu tajomníkovi ministerstva vnútra

SR Rudolfovi Urbanovičovi,
poslancom NR SR za Slovenskú národnú stranu Štefanovi
Zelníkovi a Dušanovi Tittelovi,
predsedovi Krajskej rady SNS
Žilina Erikovi Gemzickému,
prednostovi Okresného úradu
Žilina v sídle kraja Michalovi
Lavríkovi a riaditeľovi Miestneho odboru Matice Slovenskej
Martinovi Zembjakovi.
Dušan Galbavý

Spoločenská rubrika (1. 1. – 30. 6. 2019)
Jubilanti - 50 rokov

Prisťahovaní

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peter Janiga
Ján Michalic
Oľga Záskalanová
Milan Tégler
Agnesa Dudášová
Dušan Hančiak

Jubilanti - 60 rokov

• Viera Kubačková
• Ján Bujnák
Jubilanti - 70 rokov

• Ján Chovanec

Jubilanti - 80 rokov

•
•
•
•
•
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Vladimír Hanko
Irena Hricková
Margita Kalinová
Ondrej Lábik
Elena Šuvadová,

Ing. Branislav Hažlinský
Róbert Jaroš
Jaroslav Úradníček
Tibor Hajas
Samuel Hajas
Andrea Smolková
Jakub Smolka
Radoslav Sirotiar
Tatiana Hucková
Marek Hucko
Alexandra Brédová
Ľubica Pásztorová
Ján Hančiak
Bc. Tomáš Plavák
Miroslava Plaváková
Filip Plavák
Peter Babiš
Michaela Zaťková
Michal Vass
Petronela Vassová

•
•
•
•
•
•
•
•

Valentína Vassová
Michael Vass
Ing. Bibiána Rusnáková
Barbara Rusnáková
Lucia Valeková
Juraj Valek
Dávid Valek
Kevin Valek

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MUDr. Mária Fejfarová
Gabriela Furindová
Ľubomír Hubka
Bc. Erika Korbeľová
Dominika Furindová
Marek Kubinian
Daniela Kubinianová
Daniela Kubinianová
Miroslav Franko
Igor Šuvada
Peter Kubačka

Odsťahovaní

• Mgr. Art. Katarína Mulac Zetková
• Josip Mulac
• Laura Getzi

Narodení

• Nikola Mikulová
• Tomáš Sobek
Opustili nás

•
•
•
•
•
•
•
•

Klement Banovčan
Adam Nemček
Zuzana Hubková
Vladislav Kondrk
Dušan Dulačka
Ondrej Havko
Žofia Nemčeková
Vladimír Papala

DHZ

Hasiči zahájili pred letom sezónu
Dňa 9. júna sa naši mladí hasiči
zúčastnili územného kola hry
PLAMEŇ pre okresy Dolný Kubín a Tvrdošín v obci Liesek. V
rámci troch súťažných disciplín
si zmeralo sily 28 kolektívov.
DHZ Párnica vyslal do boja
zmiešané družstvo chlapcov a
dievčat, a tak bolo zaradené do
kategórie chlapci. Najskôr sme
nastúpili na štafetu 8x50 m, v
ktorej sme sa nevyhli zbytočným chybám. Najnáročnejšou
časťou súťaže bolo tradične
CTIF, kde sme sa umiestnili v

strede štartového poľa. Najväčšie nádeje sme vkladali do našej najsilnejšej disciplíny – požiarny útok s vodou.
Naši „plameňáci“ ani tento rok
nesklamali a obhájili vlaňajšie
prvé miesto. V konečnom účtovaní troch disciplín získali nepopulárnu zemiakovú medailu,
keď obsadili 4. miesto, ale i to
považujeme za skvelý výsledok.
Sezóna hasičského športu je len
na začiatku, a tak nám neostáva
nič iné, len tvrdo trénovať, aby
sme na blížiacich sa súťažiach

reprezentovali náš DHZ i našu
obec čo možno najlepšie.

Z činnosti DHZ Párnica

Po jarných sviatkoch DHZ zahájil prípravu na nastávajúcu
letnú sezónu. Pripravili sme
požiarnu techniku, vykonali
sme revíziu hydrantov a tiež
preventívne prehliadky v dolnej časti obce a v chatových oblastiach Malá Lučivná a Kačov.
Koncom apríla sa naši funkcionári zúčastnili jarného IMZ v
Oravskej Porube, kde boli informovaní o pláne činnosti okrsku
v nasledujúcom polroku. Podľa
rozhodnutia HaZZ v D. Kubíne
pripadlo okrskové cvičenie našej obci.
V máji, pri príležitosti sviatku
sv. Floriána, sme na vynovenej
hasičskej zbrojnici privítali deti
z miestnej materskej školy. Poukazovali sme im zrekonštruované priestory aj našu výstroj
a výzbroj. Pomáhali sme pri

sadení obecného mája, na MDD
sme pripravili ukážky našej
techniky na futbalovom ihrisku a aj tento rok sme pomáhali
zabezpečiť občerstvovaciu stanicu pre účastníkov medzinárodného behu THE RUN 2019.
Počas najbližších mesiacov
čaká náš zbor niekoľko pohárových súťaží v okolitých obciach
a tiež organizovanie súťaže Párnickô haseňá 2019.

Upozornenie

Vzhľadom na dlhodobo trvajúce horúce počasie upozorňujeme na zvýšené riziko vzniku lesných požiarov. Žiadame
občanov, aby v tomto období
dodržiavali základné pravidlá,
ktoré zabránia vzniku požiarov,
aby nezakladali oheň vo voľnej
prírode a neodhadzovali v lese
cigaretové ohorky počas obdobia sucha.
Eva Michalicová

Úspechy našich chlapcov
Sobota 20. júl Istebné

Nedeľa 21. júl Žaškov

Po mnohých rokoch sa nemohli
muži z Párnice zúčastniť memoriálu Ondreja Dzubáka v Istebnom a tak nás šli reprezentovať naši chalani. Nebolo by
na tom nič nezvyčajné, keby súťažili vo svojej „dorasteneckej“
kategórii. Nastúpili v kategórii
muži a na prvýkrát si počínali
celkom dobre. V konkurencii 16
družstiev nechali za sebou oveľa staršie a „vybehanejšie“ tímy.

Rovnako ako v Istebnom ani v
Žaškove nepostavili muži družstvo, hájiť farby Párnice boli
len chlapci. Súťaž sa radí do kategórie netradičných, nakoľko
požiarnemu útoku predchádza
zmotávanie hadíc a útok sa nerobí tzv. „hurá systémom“. Jednotlivé hadice musia byť rozvinuté, nie ťahané priamo zo
základne. Prvý i druhý pokus
zvládli výborne, no nevyhli sa

drobným chybám. Dostali niekoľko trestných sekúnd a medailové pozície im unikli.

Ďalšiu súťažnú sobotu absolvovali na Porubskom výstreku do tmy 27. júla. Prvý denný
pokus ich po „prestreku“ na
pravom prúde zaradil na tretie
miesto. V kvalitnej konkurencii
ligových tímov z Liptova to bol
skvelý výsledok. Nočný pokus

im príliš nevyšiel, obsadili konečné piate miesto.

Na víťazstvo si chlapci počkali do Pucova, kde sa súťažilo
o pohár predsedu DHZ Pucov.
V klasickom útoku v kategórii
čerpadlo do 1200 cm3 obsadili
druhé miesto. V kategórii Športový útok nad 1200 cm3 si domov odniesli víťazný vavrín.
Mladým mužom blahoželáme.
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ŠPORT

Stolným tenistom sa skončila sezóna, Áčko postupuje do
vyššej súťaže
Sezóna 2018/2019 je skončená. Mužstvo A skončilo na tesnom
treťom mieste v 6. lige, postúpilo do baráže o postup do vyššej súťaže a nakoniec vybojovalo cez baráž historický postup do 5. ligy.
Mužstvo A znovu po roku síce nevylepšilo historicky najlepšie
umiestnenie mužstiev z Párnice a po minuloročnom 2. mieste
tohto roku skončilo na treťom mieste. Na rozdiel od minuloročnej sezóny malo viac šťastia v baráži, v ktorej dokázali remizovať
v Hruštíne a vďaka lepšiemu pomeru setov Áčko postúpilo do
najvyššej oravskej súťaže. Párničania počas celej sezóny predvádzali pekné výkony a dokázali zdolať i remizovať s lídrom súťaže
zo Bzín. Súťaž bola nesmierne vyrovnaná, každý mohol prehrať
s každým a škoda hlavne niektorých zápasov u hosťujúcich mužstiev, v ktorých sme nenastúpili v plnej zostave, a v ktorých sme
stratili dôležité body u súperov. Ťahúňom mužstva a aj najlepším
hráčom Párnice i v súťaži bol Ján Kubačka ml., ktorý sa dokázal
presadiť aj v štatistikách súťaže, keď medzi jednotlivcami zo 139
hráčov, ktorí nastúpili v súťaži, skončil na vynikajúcom druhom
mieste s bilanciou 71 výhier a 12 prehier. Janko dosiahol aj štatisticky najlepšie percento úspešnosti hráča v dvojhrách v histórii
klubu, keď v šiestej lige mal úspešnosť 85,54 %. (Prekonal svoj
minuloročný zápis, ktorý bol 77,01). V štatistikách štvorhry bol
v celej súťaži na druhom mieste Dávid Hnilický s bilanciou 10 výhier a len 2 prehry.
Základ mužstva Párnica A tvorili: Ján Kubačka ml. (bilancia v dvojhrách - 71 výhier/12 prehier (pozícia v rebríčku všetkých hráčov:
2.miesto), v štvorhrách 13 výhier/5 prehier (pozícia v rebríčku
štvorhier:11.)), Dávid Hnilický (28/12 (12.), 10/2 (2.)), Vladimír
Macko ml. (24/14 (20.), 4/6 (43.)), Miloš Kubáň (32/32 (40.),
6/12 (49.)), Ján Kubačka st. (18/22 (42.), 3/7 (50.))
Za mužstvo A v sezóne nastúpili aj Roman Hricko (13/27, 5/5),
Vladimír Macko st. (7/12, 1/2), Juraj Jurík (2/2, 1/0) a Dušan
Hančiak (1/0, 1/0).
V budúcej sezóne sa očakáva veľmi silná 5. liga a v Párnici sme sa
rozhodli omladiť mužstvo. Starší hráči na tak vysokú súťaž už herne nemajú, preto sa očakáva základ mužstva v zložení Ján Kubačka
ml., Dávid Hnilický, Vladimír Macko ml. a Juraj Jurík. Mužstvo by
malo patriť k najmladším v súťaži. V klube však veríme, že naše
Áčko udrží 5. ligu aj pre ďalšiu sezónu a bude sa pohybovať „v pokojných vodách“ tabuľky.
Baráž o V. ligu: Hruštín A – Párnica A 9:9 (35:43)

Aj B-mužstvu sa v sezóne darilo a patrilo k lepším mužstvám. Súťaž mala až 16 mužstiev. Od začiatku súťaže Béčko síce bojovalo o
čelo tabuľky, ale hlavne doplatilo na to, že hlavne u súperov nastupovalo nie v najsilnejšom zložení a prekvapivo postrácalo body.
Chlapci nakoniec vybojovali 6. miesto, ale určite bolo v ich silách
vybojovať viac. Pred sezónou Béčko poškuľovalo po možnosti zabojovať minimálne o baráž, ale jednoducho na silné mužstvá z
čela tabuľky tohto roku nemalo. Ťahúňmi mužstva boli skúsení
Ján Kubačka st. a Roman Hricko, ktorí v súťaži odohrali viac ako
100 zápasov v dvojhrách a celkovo v súťažiach aj so štvorhrami
viac ako 170 zápasov.
Za mužstvo Párnica B v sezóne nastúpili: Ján Kubačka st. (bilancia v dvojhrách - 81 výhier/20 prehier (pozícia v rebríčku všetkých hráčov: 9.miesto), v štvorhrách 14 výhier/9 prehier (pozícia v rebríčku štvorhier:32.)), Juraj Jurík (38/17 (21.), 12/2 (7.)),
Roman Hricko (65/37 (29.), 21/7 (15), Dušan Hančiak (33/21
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(32.), 10/7 (32.)), Lukáš Bujnák (31/24 (38.), 5/7), Ladislav Hulín
(32/36 (51.), 7/ (54.)), Igor Babic (3/5,1/1) Michal Kubíňan (0/8,
0/1), Vladimír Macko st. (8/118, 4/3), Richard Kráľ (0/3, 0/1).
V budúcej sezóne sa zameriame na postup béčka do siedmej ligy,
o čo by sa mali postarať hlavne skúsenejší hráči.
OSST Dolný Kubín - muži 2018/2019
Kolo

Liga Dátum / Čas

Mužstvá

Výsledok

23

8.

So 6. 4. / 18:00

ŠK Párnica B : Beňadovo A

16:2 (52:19)

24

8.

So 13. 4. / 18:00

ŠK Párnica B : Bziny D

9:9 (34:34)

25

8.

Pi 19. 4. / 18:00

Babín A : ŠK Párnica B

8:10 (31:38)

26

8.

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

7:11 (32:45)

27

8.

So 4. 5. / 18:00

ŠK Párnica B : Ťapešovo A

6:12 (31:43)

28

8.

Pi 10. 5. / 18:00

Mútne B : ŠK Párnica B

11:7 (37:24)

29

8.

So 18. 5. / 18:00

ŠK Párnica B : Sedliacka Dubová C

12:6 (45:27)

30

8.

So 25. 5. / 18:00

Sihelné A : ŠK Párnica B

10:8 (44:32)

OSST Dolný Kubín - 6. liga, muži 2018/2019
Z

V

R

P

K

S

B

1.

Bziny B

Mužstvo

22

14

4

4

0

226:170

54

2.

Sedliacka Dubová B

22

13

5

4

0

241:155

53

3.

ŠK Párnica A

22

14

1

7

0

218:178

51

4.

Suchá Hora-Hladovka A

22

12

2

8

0

210:186

48

5.

Krušetnica B

22

10

6

6

0

229:167

48

6.

Nižná C

22

10

4

7

1

200:196

45

7.

Breza B

22

8

6

8

0

211:185

44

8.

Novoť A

22

9

4

9

0

201:195

44

9.

Istebné B

22

7

6

9

0

197:199

42

10. Oravská Lesná C

22

7

5

10

0

196:200

41

11. Rabča B

22

4

3

15

0

184:212

33

12. Námestovo C

22

1

0

21

0

63:333

24

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

V

R

P

S

B

1.

Bziny D

Mužstvo

30

24

5

1

360:180

83

2.

Ťapešovo A

30

25

1

4

368:172

81

3.

Suchá Hora-Hladovka C

30

23

4

3

357:183

80

4.

Hruštín B

30

23

1

6

347:193

77

5.

Mútne B

30

22

2

6

361:179

76

6.

ŠK Párnica B

30

20

1

9

328:212

71

7.

Babín A

30

17

3

10

332:208

67

8.

Sihelné A

30

17

1

12

316:224

65

9.

Sedliacka Dubová C

30

11

2

17

254:286

54

10. Oravská Lesná D

30

10

4

16

260:280

54

11. Zákamenné A

30

7

3

20

208:332

47

12. Suchá Hora-Hladovka D

30

6

4

20

217:323

46

13. Podbiel B

30

6

3

21

229:311

45

14. Beňadovo A

30

4

3

23

142:398

41

15. Oravský Podzámok B

30

3

1

26

143:397

37

16. Istebné E

30

3

0

27

98:442

36

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým hráčom za úspešnú
reprezentáciu klubu, funkcionárom za prácu na úkor ich voľného
času, starostovi a poslancom i sponzorom za finančnú podporu a
všetkým fanúšikom za priazeň a podporu.
Miloš Kubáň

