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PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE

Milí občania,

O becné noviny Dlhopoľ vydáva naša 

obec už po deviatykrát. Vždy Vás 

informujeme o  všetkom, čo sa udia-

lo za predchádzajúci rok a  čo plánuje-

me v roku nastávajúcom. Priznám sa, že 

nikdy sa mi do novín nepísalo tak ťažko 

ako teraz. Rok 2020 sa niesol v  zname-

ní pandémie koronavírusu. Táto situá-

cia sa dotkla aj nás, našej obce. Ovplyv-

nila náš pracovný, osobný i spoločenský 

život. O priebehu tohto ochorenia, o dô-

sledkoch a  riešeniach týkajúcich sa na-

šej dediny budem hovoriť v samostatnej 

časti novín. Život v obci sa však nezasta-

vil a my sme okrem svojich základných 

povinností prijímali opatrenia, nariade-

nia z  krízového štábu, informovali Vás, 

ako treba postupovať, čo treba dodržia-

vať a ako sa chrániť.

Ani počasie už nie je také, ako sme boli 

zvyknutí. V  januári bolo málo snehu 

a  začiatkom februára intenzívne pršalo, 

čo prinieslo na viacerých miestach Slo-

venska aj záplavy. V  zime teda nebolo 

potrebné robiť údržbu. Traktor bol v te-

réne len jedenkrát, a to 28. februára 2020. 

V  letných mesiacoch sa  striedalo teplé 

počasie s  dažďami, takže situáciu s  pit-

nou vodou sme zvládli bez väčších prob-

lémov. V júli sa vylial potok Pod Prípo-

rami a obec robila potrebné opatrenia 

s traktorom a bagrom v časti Skalka, Sto-

lečné a Prípory. 

Hoci sme v roku 2020 zvyšovali popla-

tok za komunálny odpad, museli sme 

ho opäť zvýšiť i tento rok. Jeho výška 

pre občanov je momentálne 30 eur roč-

ne, pre chatárov 20 eur a  zvýšila sa aj 

suma pre právnické osoby. Je to  dôsle-

dok každoročného zvyšovania poplat-

ku za skládkovanie a suma za komunál-

ny odpad sa dá znížiť len intenzívnym 

triedením. Už možno na ďalší rok sa za-

vedie množstvový zber komunálneho 

odpadu, ktorý je jediným spravodlivým 

systémom platenia. Od 1. 1. 2021 by sa 

mal zberať aj kuchynský odpad. Vzhľa-

dom k  tomu, že občania majú domové 

kompostéry tento odpad budeme dá-

vať do nich. Ak je ešte domácnosť, ktorá 

kompostér nemá, nech požiada obecný 

úrad o jeho dodanie. Za zmienku stojí aj 

to, že by sme mali vytvárať čo najmenej 

odpadu a hlavne neplytvať potravinami. 

Ostatné poplatky, teda za vodu a miest-

ne dane ostali nezmenené.

V  našich novinách sa okrem štatistiky, 

ekonomických informácií o obci a zasad-

nutiach obecného zastupiteľstva dozviete 

aj to, ako sme fungovali počas pandémie, 

ktoré akcie sa podarilo zrealizovať a kto-

ré sme museli odvolať.

Keďže sme na prahu nového roka chcem 

Vám všetkým zaželať hlavne veľa zdravia, 

múdre rozhodnutia a silu zvládnuť všet-

ko, čo budeme musieť. Verím, že tento 

rok prídu aj radostné chvíle a  príjemné 

prekvapenia.

Ing. Dana Veveričíková 

starostka obce
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MATRIKA INFORMUJE 

ŠTATISTICKÝ PREH¼AD 
O OBYVATE¼OCH OBCE ZA ROK 2020:

Počet prisťahovaných obyvateľov: ...................................................................... 28

Počet narodených: ................................................................................................ 19

Počet odsťahovaných: .......................................................................................... 20

Počet zomrelých: ................................................................................................... 28

Počet obyvateľov k 31. 12. 2020: ..................................................................... 1947

Počet obyvateľov podľa pohlavia: 

Ženy: ................................................................................................................... 1007

Muži: .................................................................................................................... 940

MANŽELSTVO UZATVORILI

 Peter Ballay a Katarína Palajová  

 Miroslav Hanuliak a Adriána Mačejovská 

 Martin Kucej a Veronika Macušová  

 Peter Beniač a Dominika Pokrývková  

 Martin Bališ a Monika Piesecká  

 Ladislav Pitek a Lucia Coloňová  

 Miroslav Noga a Denisa Štrbániková 

Veľa šťastia 

NAŠI NOVÍ 
OBÈIANKOVIA

Veronika Trúchla

Iveta  Forbaková

Karolína Janišíková

Nina Janišíková

Filip Ján Coloň

Matúš Maceášik

Nikolas Lazár

Michaela Bališová

Oliver Suran

Samuel Janík

Lívia Potecká

Oliver Hanuliak

Nela Řepková

Michaela Ridzoňová

Tamara Kypúsová

Sofi a Džudžiová

Filip Pleško

Peter Tichý

Dominik Trúchly

Vitajte medzi nami 

NAVŽDY NÁS 
OPUSTILI 

Jozef Dzirbík

Milan Kondrčík

Miroslav Baričík

Milan Veveričík

Kamil Madaj

Anna Okuliarová

Jozef Psocík

Rudolf Adamčík

Vincencia Vaceková

Otto Schindler

Štefánia Urbánková

Veronika Šimuláková

Marián Boháčik

Božena Tabačíková

Peter Krcho

Pavel Ďuráčik

Karol Štrbánik

Terézia Krsková

Milan Rejda

Albín Nemec

Janka Machynková

Anna Bublíková

Veronika Kúdelčíková 

Mária Janišíková

Anna Janišíková

Štefánia Tabačíková

Jozefa Veveričíková

Agnesa Mikulíková

Česť ich pamiatke
 

 

68

511

- 6 rokov 6 - 15 rokov

15 - 18 rokov 18 do 60 rokov nad 60 rokov
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AKTUALITY 

UDALOSTI ROKU 2020 

O bec v  rámci svojich kompetencií 

vyplývajúcich zo zákona vykoná-

va základný chod obce a obecného úra-

du. K našej každodennej práci patrí pre-

vádzkovanie obecného vodovodu, zimná 

údržba, údržba verejnej zelene, cintorí-

nov, oprava obecnej dažďovej kanalizá-

cie, ale aj kultúrno-spoločenské akcie, 

ktoré sa však nekonali tak, ako boli na-

plánované. Prvou aj poslednou kultúrno-

spoločenskou akciou bola obecná zabí-

jačka spojená s fašiangovým pochodom 

masiek po obci, ktorá sa konala 2. februá-

ra 2020. Podujatie organizovala obec, 

Združenie rodičov ZŠ s  MŠ a  občian-

ske združenie Dlhopoľci. Dňa 10. mar-

ca vyhlásil premiér Peter Pellegrini kvôli 

pandémii koronavírusu núdzový stav. Už 

sme nemohli uskutočniť oslavu Dňa ma-

tiek ani Športový deň detí. Uvítanie detí 

do života sa konalo na obecnom úrade 

individuálne. 

V  roku 2020 si naša obec pripomínala 

700. výročie 1. písomnej zmienky. Pri-

pravovali sme obecné oslavy spojené 

s  bohatým  kultúrnym program a  krs-

tom monografi e Dlhé Pole. Pozvali sme 

významných hostí, mali sme v  pláne aj 

koncert, občerstvenie, zábavu, atrakcie 

pre deti. Chceli sme dôstojne osláviť toto 

významné výročie a spôsobom, aby sa ho 

zúčastnil každý náš občan i hostia. V dô-

sledku protiepidemiologických opatrení 

však oslavy v takejto miere neboli mož-

né, preto sme ich zrušili. Na obecnom za-

stupiteľstve sme sa zhodli, že oslavy pre-

sunieme z 12. septembra 2020 na 19. júna 

2021. Dúfame, že tento rok si výročie bu-

deme môcť pripomenúť. V akom rozsa-

hu sa uskutoční, bude závisieť od aktuál-

nej situácie.  

Napriek neustálym opatreniam, ktoré 

vydával Úrad vlády SR a  hlavný hygie-

nik SR sa v obci podarilo  za sprísnených 

podmienok uskutočniť 5. júla 2020 as-

poň prvé sväté prijímanie a 20. septem-

bra sa konala slávnostná svätá omša, pri 

ktorej boli na Kostole sv. Martina osade-

né  pamätné tabule, a  to pri príležitosti 

50. výročia ukončenia pastoračnej čin-

nosti dekana Ernesta Fančoviča a 70. vý-

ročia odchodu Milosrdných sestier Svä-

tého kríža z  obce. Na tejto akcii sa po 

dlhom čase zišlo približne 100 ľudí a hos-

tia – synovci dekana Ernesta Fančovi-

ča Július Malobický a Marián Remenár 

s  rodinou. Ostatné plánované akcie ako 

Hodová zábava, Stretnutie s Mikulášom 

a Vianočný koncert v kostole sa z dôvodu 

opätovného zhoršovania situácie a  no-

vých opatrení neuskutočnili.

V  rámci možností obec vykonala len 

menšie investičné akcie, ktoré mali cha-

rakter údržby a opravy. Dotkli sa vodoje-

mu v Ritvine, projektu nových učební na 

základnej škole,   rekonštrukcie šatní TJ 

Dlhé Pole a úpravy verejného priestran-

stva v centre obce. Viac sa o nich dozvie-

te v samostatnej kapitole. 

PLÁNY NA ROK 2021 

O bec bude tak, ako vždy zabezpečo-

vať chod vo všetkých oblastiach ži-

vota, a  to sociálnej, stavebného poriad-

ku, údržby verejného osvetlenia, rozhla-

su, vodovodu, odpadového hospodár-

stva, školstva, matrík a podobne. Máme 

pripravené projekty, ktoré by sme chce-

li postupne realizovať, ale v súčasnej spo-

ločensko-ekonomickej situácii je to dosť 

náročné.  Veľa bude záležať na tom, ako 

sa bude plniť štátny rozpočet, od ktorého 

závisia aj rozpočty samospráv, pre ktoré 

sú najdôležitejšie príjmy z  podielových 

daní fyzických osôb zo štátu.  

V tomto roku na jar chceme začať s vý-

stavbou Domova pre seniorov. Je hoto-

vý projekt, všetky povolenia, prebehol aj 

proces verejného obstarávania. Rozpo-

čet na stavebnú časť je v  sume 720  000 

eur. Obec má zabezpečené fi nancovanie 

cez Štátny fond rozvoja bývania vo výške 

600 000 eur, ktoré sú už schválené. Spolu-

fi nancovanie v sume 120 000 je zaistené 

z rezervného fondu obce. Ak sa nestane 

nič mimoriadne, mal by byť v roku 2021 

hotový, aj zariadený a  od 1. 1. 2022 by 

mal byť v prevádzke. Táto akcia bude veľ-

mi náročná. 

Viete, že obec má pripravený aj projekt 

na zberný dvor, ktorý by nám vyriešil 

množstvo problémov so zberom odpa-

dov. V  roku 2020 sa nám podarilo od-

kúpiť pozemok od Slovenského pozem-

kového fondu. Ak bude v roku 2021 zve-

rejnená výzva z Environmentálneho fon-

du alebo eurofondov, obec podá žiadosť 

o  pridelenie dotácie. Ešte v  minulom 

roku obec z  Úradu vlády získala dotá-

ciu na obnovu vojnových hrobov vo výš-

ke 5000 eur, ktorá bude použitá na opra-

vu pomníka z 2. svetovej vojny na Hlavá-

čovej. Pôjde o hĺbkové vyčistenie kameňa 

pamätníka vrátane impregnácie, renová-

cie písma na tabuliach a opravy obvodo-

vého betónového múra s oplotením.

Počas roka sa možno ešte vyskytnú nalie-

havé požiadavky, ktoré bude nutné zreali-

zovať, alebo budú zverejnené nové výzvy 

z eurofondov, ale o tom je ešte predčasné 

hovoriť. Situácia nie celkom stabilizovaná 

a prvoradé bude riešenie zdravia občanov. 

Ak by sa okolnosti zlepšili a budeme fun-

govať v  normálnom režime, radi by sme 

nadviazali na dobrú spoluprácu so všetký-

mi spolkami, organizáciami, občianskymi 

združeniami a  samozrejme Združením 

rodičov ZŠ s MŠ tak, ako v predchádzajú-

cich rokoch.

starostka obce

foto: archív OÚ 

Verejné priestranstvo v centre obce prešlo viacerými úpravami.
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AKTUALITY / INFORMÁTOR

Obecný úrad Dlhé Pole  

041/5696 260, 5696 388, 5696  490

Starostka    

0905 975 528

Pošta Dlhé Pole   

041/5696 254

Ambulancia praktického lekára 

041/5696 261

Zubná ambulancia   

041/764 94 15

Detská ambulancia Žilina  

041/511 08 57

Služba Domu smútku    

0949 517 593

Poľnohospodárske družstvo  

041/5696 196

Reštaurácia Drotár   

0905 714 273

Základná škola    

041/5696 258

Materská škola    

041/5696 248

COOP Jednota  horný koniec              

041/7051119

COOP Jednota pri obecnom úrade 

041/7051120

COOP Jednota dolný koniec  

041/7051121

Potraviny KORUNA   

0907 890 264 

Kvetinárstvo Hrivíková                     

041/5696 666

Kaderníctvo Truliková   

0907 039 101

Urbariát (Po: 13.00 hod. – 16.00 hod.) 

041/5696644 

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ÈÍSLA

ÚRADNÉ HODINY  –  OBECNÝ ÚRAD

OBECNÁ KNIŽNICA

pondelok: 15.00 hod. – 18.00 hod.

piatok: 16.00 hod. – 18.00 hod.

kontakt: 

Mgr. Dagmar Cingelová 0907 048 649

PAMÄTNÁ IZBA (V BUDOVE 
MATERSKEJ ŠKOLY)

pondelok: 15.00 hod. – 17.00 hod.

piatok: 15.00 hod. – 17.00 hod.

kontakt: 

Mgr. Dagmar Cingelová 0907 048  649 

(je potrebné sa objednať deň vopred)

DROTÁRSKE MÚZEUM 
(DOM J. H. BAKE¼A)

pondelok – nedeľa 

kontakt: 

Juraj Šerík 0908 490 987, 0905 975 528, 

0917 380 130 

(prehliadku je možné dohodnúť kedy-

koľvek)

TIESÒOVÉ VOLANIA

Integrovaný záchranný systém 

112

Hasiči     

150

Záchranná služba  

155

Polícia     

158

SSE – elektrárne   

0800 159 000

SPP – plynárne   

0850 111 727

Porucha telefonickej linky 

12129

pondelok : 7.00 hod.  –  11.30 hod. 12.00 hod. –  16.00 hod.

utorok: 7.00 hod.  –  11.30 hod. 12.00 hod. –  14.00 hod.

streda: 7.00 hod.  –  11.30 hod. 12.00 hod. –  16.00 hod.

štvrtok:                        NESTRÁNKOVÝ   DEŇ 

piatok: 7.00 hod.  –  11.30 hod.  12.00 hod.  –  15.00 hod.

OTVÁRACIE HODINY 
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Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác pre:

• fyzickú osobu

• právnickú osobu                                                                                                              

10 €

30 €

Žiadosť o stavebné povolenie alebo zmeny dokončených stavieb

(prístavba, nadstavba) rodinný dom 50 €

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom 

a o dodatočné povolenia stavby

(trojnásobok sumy za stavebné povolenie)

Žiadosť o odstránenie stavby – búracie povolenie pre:

• fyzickú osobu

• právnickú osobu

20 €

50 €

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

• rodinný dom 35 €

Rybársky lístok

• týždenný

• mesačný

• ročný

• trojročný

1,50 €

  3 €

  7 €

17 €

Žiadosť o výrub stromov 10 €

Nahliadnutie do matrík za každý zväzok   2 €

Vyhotovenie odpisu (fotokópie) výpisu alebo písomnej informácie

z úradných kníh a úradných záznamov

• za každú začatú stranu

 

  2 €

Overenie podpisu na listine – každý podpis   2 €

AKTUALITY / POPLATKY 

SPRÁVNE POPLATKY NA ROK 2021

MIESTNE POPLATKY 
NA ROK 2021

Vyhlásenie v miestnom rozhlase     5 €

Predaj na verejnom priestranstve a vyhlásenie   10 €

PREDAJ

Kultúrny dom – malá sála

Kultúrny dom – veľká sála

          50 €

          80 €

SPOLOČENSKÉ AKCIE

Pre občanov s trvalým pobytom v obci

Malá sála a kuchyňa bez vykurovania

Malá sála a kuchyňa s vykurovaním

Veľká sála a kuchyňa bez vykurovania

Veľká sála a kuchyňa s vykurovaním

Príplatok pre občanov bez TP v obci 

Pranie obrusov (za 1 obrus)

 

         

          70 €

        100 €

        120 €

        150 €

          50 €

       1,50 €

Poplatok za vodu            20 € (osoba/rok)

Poplatok za komunálny odpad           30 € (osoba/rok)

Poplatok za psa             7 €  (pes/rok)

CINTORÍNSKE 
POPLATKY 

NA ROK 2021

Jednohrob na dobu 10 rokov 10 €

Dvojhrob na dobu 10 rokov 20 €

Trojhrob na dobu 10 rokov 30 €

Nájom domu smútku (občania 

s trvalým pobytom v obci)

Nájom domu smútku (občania 

bez trvalého pobytu v obci)

20 €

35 €

Chladiace zariadenie 5 €
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Z OBECNÉHO ÚRADU

1. zasadnutie OcZ dňa 23.04.2020

Schválilo:

• odkúpenie pozemku na parc. č. C KN 

2884/6 v k. ú. Dlhé Pole na LV 2728 – 

ostatná plocha vo výmere 1371 m², od 

SPF za účelom vybudovania zberného 

dvora v obci

• podpísanie Zmluvy č. 81/2020 o uza-

tvorení budúcej kúpnej zmluvy – od-

kúpenie časti pozemkov parc. č. E KN 

9518 – ostatná plocha a parc. č. E KN 

9500 – ostatná plocha v k.ú. Dlhé Pole 

vedené na LV č. 4190 za účelom vy-

budovania čerpacích staníc v  projek-

te „Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, 

Svederník, Divina“

OcZ sa uznieslo na:

• VZN č. 1/2020, ktorým sa ustanovu-

je Prevádzkový poriadok pohrebiska

• Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o urče-

ní výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa v  školských zariadeniach so 

sídlom na území obce Dlhé Pole na 

príslušný kalendárny rok

Informácie:

• pridelenie dotácie od MŽP SR 

Program obnovy dediny vo výške 

5 000 Eur

2. zasadnutie OcZ dňa 18.06.2020

Schválilo:

• záverečný účet obce a  celoročné hos-

podárenie obce za rok 2019 bez výhrad

• použitie rezervného fondu v priebehu 

roka 2020 na kapitálové výdavky

• účel poskytnutia podpory zo ŠFRB na 

výstavbu zariadenia sociálnych služieb 

„Domu seniorov – Dlhé Pole“ a pred-

loženie žiadosti o poskytnutie úveru zo 

ŠFRB na výstavbu Domu seniorov

• spôsob fi nancovania stavby Domu 

seniorov prostredníctvom úveru zo 

ŠFRB vo výške 600 000 eur a vlastný-

mi fi nančnými prostriedkami v pred-

pokladanej výške 150 000 eur na dofi -

nancovanie stavby

• spôsob zabezpečenia záväzku – úveru 

zo ŠFRB – prijatím bankovej záruky, 

ktorú poskytne Prima banka Sloven-

sko, a. s. v súvislosti s realizáciou stav-

by zariadenia soc. služieb Domu senio-

rov, zapracovanie splátok do rozpoč-

tu počas trvania zmluvného vzťahu so 

ŠFRB a poskytovanie alebo zabezpeče-

nie sociálnych služieb v  zariadení so-

ciálnych služieb počas doby splatnosti 

úveru, najmenej však po dobu 30 rokov

• žiadosť spoločnosti Sanarelax, s.r.o. 

o prenájom priestorov v budove zdra-

votného strediska

Informácie:

• správa kontrolórky obce k záverečné-

mu účtu obce

3. zasadnutie OcZ dňa 15.07.2020

Schválilo:

• kúpnu cenu 4,02 Eur/m² na odkúpe-

nie pozemku parc. č. CKN 2884/6 – 

ostatná plocha o výmere 1 371 m² v k. 

ú. Dlhé Pole od SPF za účelom výstav-

by zberného dvora 

Informácie:

• stanovisko hlavného kontrolóra k do-

držaniu podmienok na prijatie návrat-

ných zdrojov fi nancovania zo ŠFRB na 

výstavbu Domova seniorov

4. zasadnutie OcZ dňa 31.07.2020

Schválilo:

• doplnenie náležitostí k uzneseniam 

k  žiadosti na ŠFRB pre výstavbu 

„Domu seniorov“.

5. zasadnutie OcZ dňa 15.10.2020

Schválilo:

• podanie žiadosti o  získanie návrat-

nej fi nančnej výpomoci v  súvislos-

ti s  negatívnym vývojom hospodáre-

nia v roku 2020 ovplyvneným predo-

všetkým pandémiou ochorenia CO-

VID-19 a to vo výške 38 538 EUR. 

Informácie:

• stanovisko kontrolórky obce k  dodr-

žaniu podmienok na prijatie návrat-

nej fi nančnej výpomoci samospráve.

• pridelenie dotácie z Úradu vlády SR vo 

výške 5 000 EUR na opravu vojnových 

hrobov – pamätníka na Hlaváčovej

6. zasadnutie OcZ dňa 15.12.2020

Schválilo:

• úpravu rozpočtu obce za rok 2020

• programový rozpočet obce na rok 

2021 zostavený ako prebytkový

OcZ sa uznieslo na:

• VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku 

za KO a drobné stavebné odpady

• VZN č. 3/2020 o  nakladaní s  KO 

a drobnými stavebnými odpadmi

• VZN č. 4/2020 o  výške dotácie na 

mzdy a prevádzku v  školských zaria-

deniach na rok 2021

Informácie:

• stanovisko kontrolórky obce k  roz-

počtu obce na rok 2021

• plán práce kontrolórky obce na prvý 

polrok 2021

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

V roku 2020 sa konalo šesť zasadnutí obecného zastupiteľstva (OcZ).

ROZPOÈET OBCE NA ROK 2021

Prehľad rozpočtovaných príjmov podľa hlavných kategórií príjmov: 

Hlavná 
kategória Názov

Suma v  €
Obec + ZŠ 

spolu:

Suma v  €
Obec:

Suma 
v  €
ZŠ:

100 Daňové 
príjmy 755 857 755 857 0

200 Nedaňové 
príjmy 78 065 58 065 20 000

300 Granty 
a transfery 614 914 614 914 0

100+200+300
Spolu: 1 448 836 1 428 836 20 000

400
Príjmové 
fi nančné 
operácie

150 000 150 000 0

100+200+300+400
Rozpočet  príjmov spolu: 1 598 836 1 578 836 20 000

Prehľad rozpočtovaných výdavkov podľa hlavných kategórií výdavkov:

Hlavná 
kategória Názov

Suma v  €
Obec + 

ZŠ spolu:

Suma v  €
Obec:

Suma 
v  €
ZŠ:

600 Bežné 
výdavky 1 436 723 561 023 875 700

700 Kapitálové 
výdavky 130 000 130 000 0

800
Výdavkové 

fi nančné 
operácie

30 000 30 000 0

600+700+800
Rozpočet  výdavkov spolu: 1 596 723 721 023 875 700
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Z OBECNÉHO ÚRADU

15. 2.- 31. 3. 2021
WWW.SCITANIE.SK

MAXIMÁLNA
OCHRANA
ÚDAJOV

PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude  
v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka  
tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie  
a šetrnejšie k životnému prostrediu.

Klik k lepšej budúcnosti

V roku 2021 sa na Slovensku po 10 

rokoch uskutoční sčítanie obyvate-

ľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integ-

rované a plne elektronické.

KEDY PREBIEHA SÈÍTANIE?
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v obdo-

bí  od 15. februára 2021 do 31. marca 

2021.

KTO SA SÈÍTAVA?
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacie-

ho formulára majú všetci obyvatelia Slo-

venskej republiky!

Pre účely sčítania sa obyvateľom rozu-

mie každý, kto má  v Slovenskej repub-

like trvalý, prechodný alebo tolerovaný 

pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie 

aj občan EÚ,  ktorý má na území SR ob-

vyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, 

ktorý nie je spôsobilý na právne úkony 

má povinnosť vyplniť sčítací formulár 

jeho zákonný zástupca.  

AKO SA SÈÍTAŤ? 
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou 

blízkej osoby

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou 

blízkej osoby na akomkoľvek mieste vy-

užitím počítača, tabletu alebo mobilu 

s pripojením na internet.

Sčítací formulár nájdete na webovej 

stránke  www.scitanie.sk. Sčítať sa mô-

žete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá 

bude dostupná pre operačné systémy 

Android a iOS.

Samosčítanie je pre vás rýchly a jedno-

duchý spôsob  na vyplnenie sčítacieho 

formulára, bez narušenia vašej privát-

nej zóny.

Sčítanie pomocou asistenta

Ak sa  nemôžete alebo neviete sčítať 

sami máte možnosť využiť službu asisto-

vaného sčítania.

V našej obci bude zriadené  kontakt-

né miesto na obecnom úrade, kde vám 

so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

Na území obce budú tiež pôsobiť mobil-

ní asistenti,  ktorí navštívia domácnosť 

obyvateľa v prípade, že o takúto službu 

požiada (napr. z dôvodu imobility), teda 

počas prvých 2 týždňov doby sčítania za-

volá na obecný úrad (tel. č. 041/5696 260, 

0917 380 130).

Sčítanie ľudí bez domova, ktorí majú na-

hlásení trvalý pobyt na adrese obecného 

úradu zabezpečí obec.

KAŽDÝ OBYVATE¼ JE DÔLEŽITÝ,
SPRAVME KLIK PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ.
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ZO ŽIVOTA OBCE 

R ok 2020 bol pre nás všetkých úpl-

ne iný, ako tie predchádzajúce. Keď 

prišli prvé správy z Číny, netušili sme, že 

do sveta sa rozšíril vírus chrípky COVID  

19  a aký je nebezpečný. V marci bola za-

siahnutá už aj Európa, Čechy i  Sloven-

sko. Nik nevedel, čo budeme musieť rie-

šiť. Dňa 10. marca 2020 ešte vtedajší pre-

miér Peter Pellegrini vyhlásil núdzový 

stav a od 16. marca 2020 platil výnimoč-

ný stav pre zdravotníkov. Z obavy šírenia 

nákazy boli zatvorené školy, škôlky, pre-

vádzky pohostinstiev aj obchody okrem 

potravín a  drogérií. Odrazu sme muse-

li zabezpečovať dezinfekčné prostried-

ky a rúška, ktoré boli potrebné na úrade, 

v škole, v škôlke, na zdravotnom stredis-

ku, ale aj na pošte a v obchodoch. Na za-

čiatku sme nemali k dispozícii nič, a pre-

to sme si pomáhali, ako sme vedeli. Ne-

skôr sme roznášali rúška aj do domác-

ností pre seniorov. Prvá vlna pandémie 

mala ľahší priebeh, pretože ľudia boli dis-

ciplinovaní, nosili rúška a  situácia bolo 

o  to lepšia, že sa blížilo teplejšie poča-

sie. Od 1. júna 2020 bola otvorená mater-

ská škola aj prvý stupeň základnej školy.  

Obecný úrad bol po celý čas v prevádz-

ke, neustále sme prijímali nové poky-

ny, nariadenia a vyhlášky, ktoré sme vy-

hodnocovali, prispôsobovali našim pod-

mienkam a informovali občanov. Zasad-

nutie obecného zastupiteľstva sa konalo 

v kultúrnom dome, v rúškach. V lete sa 

opatrenia začali uvoľňovať.  Už vtedy sa 

však hovorilo o  druhej fáze. V  septem-

bri narastali nové pozitívne prípady. Jed-

nak bolo po dovolenkovom období, ale aj 

z dôvodu, že hranice ostali otvorené bez 

nutnosti zotrvania v povinnej karanténe 

a situácia sa začala meniť. 

V  októbri  vláda prijala uznesenie na 

prípravu a  vykonanie celoplošného tes-

tovania. Touto úlohou bola po stránke 

logistiky a  zabezpečenia zdravotníkov 

poverená armáda SR v  úzkej súčinnosti 

OBEC V ÈASE PANDÉMIE 

Obecný úrad fungoval poèas celého roka, aj keï v nejakom období v obmedzenom režime.

s  obcami a  mestami. V  tejto súvislosti 

bolo veľa nejasností, nezodpovedaných 

otázok a tiež nebolo zrejmé, ako sa bude 

postupovať po výsledkoch testovania. 

Prvé kolo sa konalo v dňoch 30. 10. 2020 

a 1. 11. 2020. Obci pri príprave a reali-

zácii vyplynulo veľa povinností. Samot-

né nariadenia a  pokyny sa často meni-

li ešte deň pred testovaním. Zabezpeči-

li a vybavili sme priestory na testovanie, 

administratívnych pracovníkov, dezin-

fekciu, ochranné osobné prostriedky aj 

stravu pre všetkých, ktorí vykonávali sa-

motné testovanie. Napriek týmto ťaž-

kostiam testovanie v našej obci prebeh-

lo bez problémov či veľkých čakacích 

dôb a k spokojnosti občanov. Bolo to tak 

vďaka veľmi dobrej spolupráci s  vojak-

mi špeciálneho pluku v Žiline, s ktorý-

mi sme absolvovali aktívne celú prípra-

vu. Vhodné boli aj miesta na testovanie, 

teda kultúrny dom a zdravotné stredis-

ko. Priebeh bol plynulý aj vďaka zdra-

votníkom a  administratívnym pracov-

níkom. Bolo pre mňa až neuveriteľné, 

ako sa zdravotníci aj ostatní dobrovoľní-

ci sami od seba prihlásili a ponúkli svo-

ju pomoc. Zistila som,  že v našej obci 

je veľa ochotných  a šikovných ľudí, kto-

rí pomáhali, aj keď nevedeli, či nebudú 

ohrození na svojom zdraví. Ich prístup 

pri odberoch bol vysoko profesionálny 

a ľudský. Bolo to pre nich extrémne ná-

ročné nielen fyzicky, ale aj po psychic-

kej stránke. A pritom na Slovensku chý-

bali zdravotníci a mnohé odberné mies-

ta mali problémy. Bolo pre mňa veľkou 

cťou s  nimi spolupracovať a  zabezpečiť 

tak náročnú vec. Veľká vďaka všetkým!  ¼udia boli disciplinovaní a dodržiavali odstupy.
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ZO ŽIVOTA OBCE 

Druhé kolo testovania sa konalo v dňoch 

7. 11. a 8. 11. 2020 a vďaka predchádza-

júcim skúsenostiam sa nám pracovalo 

oveľa lepšie. V  prvom kole sme v  obci 

antigénovými testami otestovali 1627 

občanov, z čoho bolo pozitívnych 1,4 %. 

V druhom kole prišlo na test 1470 ob-

čanov  a  pozitívnych bolo  0,4 %. Cel-

kové náklady na obidve kolá testovania 

predstavovali cca 5000 eur. Obec po-

žiadala o refundáciu cez Okresný úrad, 

odbor krízového riadenia a  v  decem-

bri nám vyplatili 4600 eur. Ďalšie tes-

tovanie sa uskutočnilo z  našej iniciatí-

vy. Žiaci druhého stupňa základnej ško-

ly sa vyučovali dištančne, ale vďaka tes-

tom sa mohli vrátiť späť do školských la-

víc. Preto obec ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ 

v  Dlhom Poli vykonala testovanie žia-

kov, ich zákonných zástupcov a zamest-

nancov školy. Testovanie bolo dobrovoľ-

né a zúčastnila sa ho viac ako polovica 

žiakov, pričom žiaden z nich nebol po-

zitívny. Preto sme od 10. decembra 2020 

do vianočných prázdnin otvorili školu 

aj pre žiakov druhého stupňa. Podotý-

kam, že iná možnosť ako vrátiť deti do 

škôl nebola. Po týždni  požiadali učitelia 

a zamestnanci školy obecný úrad o pre-

testovanie, pričom nebol ani jeden po-

zitívny prípad. Postupne sa však situá-

cia v  obci začala zhoršovať, počet po-

zitívne testovaných občanov, ktorí sa 

mali možnosť otestovať v  ambulancii 

u  lekárky Evy Koišovej narastal. Ocho-

renie sa pred Vianocami šírilo najviac 

v  rodinách. Táto situácia pretrváva na 

celom Slovensku. V nemocniciach chý-

ba hlavne zdravotný personál, ktorý je 

v karanténe.  

Preto vyzývam všetkých občanov našej 

obce, aby dodržiavali potrebné nariade-

nia a hlavne, aby sa nestretávali vo väč-

šom počte. Zákaz vychádzania platný od 

1. 1. 2021 je prísnejší ako bol predtým, 

ale je to nutné. Zdravotníctvo je na kole-

nách, môže sa stať, že nám ani pri inom 

ochorení nebude mať kto pomôcť. Túto 

Tím zdravotníkov a administratívnych pracovníkov pri testovaní v kultúrnom dome v obci.

situáciu musí pochopiť každý rozumný 

človek.  

Nezabúdajme na hlavnú zásadu, ktorá by 

nás mala ochrániť.   

Rúško (nosiť) – Odstupy (dodržiavať) – 

Ruky (dezinfi kovať)

Verím, že takto to zvládneme. 

starostka obce

foto: Magdaléna Lacková

Odoberanie vzoriek prebehlo bez problémov. Tím zdravotníkov a administratívnych pracovníkov pri testovaní v zdravotnom stredisku v obci.
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KULTÚRA 

F ašiangy sú najveselším obdobím 

roka. Dôkazom toho bol aj 2. roč-

ník podujatia Duhopolské fašiangova-

nie, ktoré zorganizovala obec Dlhé Pole 

v  spolupráci so ZRŠ a  KST Dlhé Pole. 

V sobotu 22. februára bolo pred kultúr-

nym domom rušno už od rána. Presne 

tak, ako sa na pravej zabíjačke patrí. Naj-

skôr priviezli prasa. A  potom sa už len 

krájalo, mlelo, miešalo, dochucovalo... 

Kotle, misy a pekáče sa plnili. Vôňa jater-

níc, tlačeniek a klobások rozvoniavala do 

ďaleka. Keďže záujem bol veľký, niekto-

ré výrobky mali majstri hotové už v pred-

stihu. Na obyvateľov obce čakali skutoč-

né kulinárske hody. Okrem mäsa to bola 

aj vynikajúca obecná kapustnica či šišky 

zvané „vyškvárance“, ktoré pripravili ku-

chárky z miestnej školy. Nechýbal ani ty-

pický mastený rum a varené víno. 

Aký by to bol fašiang bez poriadnej zá-

bavy? Tradičný sprievod v  podaní ob-

čianskeho združenia Dlhopoľci a  ďal-

ších dobrovoľníkov vyrazil hore dedinou 

Emília Medvedíková, Ema Backová a Ka-

rolína Miháliková. 

Starostka obce odovzdala rodičom fi nanč-

ný príspevok a malý darček.  Ďakujeme 

všetkým, ktorí sa tejto slávnostnej udalosti 

zúčastnili a rodičom aj touto cestou praje-

me veľa krásnych spoločných chvíľ, ktoré 

budú naplnené smiechom a radosťou ich 

detičiek. 

DUHOPOLSKÉ FAŠIANGOVANIE

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

N arodenie dieťatka je najsilnejším 

okamihom v živote rodičov, radost-

nou chvíľou pre celú rodinu a taktiež vý-

znamnou udalosťou pre obec. Uvítanie 

detí bolo tento rok iné ako obyčajne. Ne-

stretli sa všetci spoločne, ale každá rodinka 

vstupovala do miestnosti zvlášť. Napriek 

tomu sa však prišlo do drevenej kolísky 

v  zasadacej miestnosti obecného úradu 

dňa 27. augusta 2020 odfotiť 12 detí spo-

lu so svojimi rodičmi a súrodencami. Do 

radov našich najmladších občanov sa do 

Pamätnej knihy obce Dlhé Pole s rokom 

narodenia 2019 zapísali: Martin Feranec, 

Rafael Samir Batari, Patrik Kuzmík, Miloš 

Lašo, Matúš Králik, Matej Zbreha, Marek 

Dikoš, Dorota Chochúľová, Terézia Ga-

ňová, Sára Líšková, Dorota Ďurkovičová, 

pred obedom. „Fašiangy, Turíce... Nebo-

la som veselá od soboty večera...“ a mno-

hé iné ľudové piesne zneli až  po horný 

koniec. Vodník, čert, cigánky, ženy v kro-

joch a iné masky prinášali dobrú náladu 

a predovšetkým  obnovené zvyky. Popo-

ludní roztancovali ľudí pred kultúrnym 

domom aj v ňom.  Dlhopoľskí heligon-

kári vyhrávali, členovia folklórnej sku-

piny Drotár spievali a spoločne so sprie-

vodom sa bavila celá sála. Bolo to naozaj 

vydarené podujatie, ktoré spestrilo obdo-

bie fašiangu v obci a spojilo rôzne veko-

vé kategórie. 

Fašiangový sprievod masiek tešil ¾udí po celej dedine. 

Organizátori sa postarali o ïalšie úspešné podujatie.
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KULTÚRA

N edeľa 20. septembra bola v  našej 

obci výnimočná. Na Kostole sv. 

Martina sme slávnostne odhalili pamät-

né tabule dekanovi Ernestovi Fančovi-

čovi pri príležitosti 50. výročia ukonče-

nia pastoračnej činnosti a Milosrdným 

sestrám Svätého kríža pri príležitosti 

70. výročia odchodu z obce. Milé podu-

jatie, na ktorom sa zúčastnili aj príbuzní 

kňaza Fančoviča, začalo svätou omšou. 

OSOBNOSTI NIELEN 
DUCHOVNÉHO ŽIVOTA 
Ernest Fančovič pôsobil ako kňaz v Dl-

hom Poli od roku 1937 do roku 1970. 

U  farníkov bol veľmi obľúbený, najmä 

kvôli svojej dobrosrdečnosti a ochote po-

máhať. Príhody z jeho života v obci pri-

blížila kronikárka Klára Trháčová: „Bolo 

veľa situácií, pri ktorých sa ukázali jeho 

dobré vlastnosti. Mimoriadnu obetavosť 

prejavil počas druhej svetovej vojny, keď 

zachránil pred smrťou približne 250 dl-

hopoľských mužov. Tých zajala nemecká 

armáda a odmietla ich prepustiť, kým ľu-

dia vojsku nevydajú svoj dobytok. Pán de-

kan neúnavne presviedčal Dlhopoľčanov, 

aby uchránili ľudské životy a  kravy vo-

jakom dali. Ďalším príkladom bola pod-

pora pri rekonštruovaní kaplnky v  Bôrí. 

Občania, ktorí sa na tento čin podujali, 

boli prenasledovaní a kňaz za nich zapla-

til mnoho fi nančných pokút. Okrem toho 

bol veľmi vzdelaný a  v  štúdiu podporo-

val všetkých študentov z  obce. Pre mno-

hých farníkov bol skutočným duchovným 

otcom.“ V  roku 1970 sa s  podlomeným 

zdravím presťahoval do Žiliny aj s  ro-

dinou svojej sestry Heleny Malobickej, 

ktorá s  mužom a  deťmi po znárodne-

ní majetku v Bytči bývala istý čas na fare 

v  Dlhom Poli. Ernest Fančovič zomrel 

v roku 1976 a pochovaný je v Jaslovských 

Bohuniciach, odkiaľ pochádzal. Milosrd-

né sestry Svätého kríža začali svoje pô-

sobenie v Dlhom Poli v roku 1934. Prišli 

na pozvanie Dr. Martina Mičuru, ktorý 

poskytol fi nančné prostriedky na zväčše-

nie kostola a výstavbu novej školy. Svo-

jim rodákom zabezpečil stánky viery 

a vzdelania a chcel, aby boli v tomto du-

chu aj vychovávaní. „Sestričky boli učiteľ-

ODHALENIE PAMÄTNÝCH TABÚ¼

kami, zdravotnými sestrami i  kuchárka-

mi. Traduje sa, že naučili dlhopoľské ženy 

piecť zákusky, dovtedy vraj v obci pozna-

li len kysnuté koláče. Ošetrovali ranených 

počas druhej svetovej vojny a nikdy sa ne-

pýtali, akej boli národnosti. Pomohli kaž-

dému, kto potreboval. Po politickej zmene 

boli v roku 1950 z obce násilne vyvezené 

do sústreďovacích táborov. Ľuďom veľmi 

chýbali.“ doplnila Trháčová. 

ODHALENIE TABÚ¼
Po obrade sa veriaci presunuli pred Kos-

tol sv. Martina. Práve na jeho budove sú 

umiestnené dve tabule, ktoré budú oby-

vateľom obce pripomínať osobnosti, ktoré 

navždy ostanú v ich srdciach. Výnimočný, 

a to nielen duchovný odkaz kňaza Ernesta 

Fančoviča a  Milosrdných sestier Svätého 

kríža, zdôraznila v príhovore aj starostka 

obce Dana Veveričíková a taktiež súčasný 

kňaz Peter Jankech. Krásnymi citlivými 

piesňami si ich pamiatku uctili členovia 

folklórnej skupiny Drotár. Pamätné tabu-

le odhalili synovci dekana Fančoviča Ma-

rián Remenár a Július Malobický. A hoci 

v  Dlhom Poli nežijú, miestni občania sa 

vždy tešia ich prítomnosti a považujú ich 

za svojich rodákov. Na tejto milej udalosti 

sa zúčastnili mnohí z nich a s radosťou ne-

chali svoj podpis v pamätnej knihe. Sláv-

nostný deň im budú pripomínať kresťan-

ské obrázky v modlitebných knižkách. 

text: Magdaléna Lacková, 

Monika Ďuráčiková

foto: Magdaléna Lacková 

Podujatie zaèalo slávnostnou svätou omšou v miestnom kostole.

Pamätné tabule Ernestovi Fanèovièovi a Milosrdným sestrám Svätého kríža odhalili starostka 

obce Ing. Dana Veverièíková, kòaz Peter Jankech, kronikárka Klára Trháèová, Július Malobický 

a Marián Remenár so ženou a synom
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S ituácia spojená s  koronavírusom 

sa dotkla oblasti vzdelávania zá-

sadným spôsobom. Všetky školy boli 

12. marca 2020 zatvorené a  žiaci sa 

vzdelávali dištančne. V  júni sa otvori-

li materské školy, prvý stupeň a  piaty 

ročník základných škôl. Nový školský 

rok taktiež prišiel s  viacerými obme-

dzeniami, ale vyučovalo sa v  triedach. 

Na konci októbra sa epidemiologic-

ká situácia opäť zhoršila a žiaci druhé-

ho stupňa základnej školy sa od 26. ok-

tóbra učili z domu. Pred Vianocami sa 

však niektorí do lavíc vrátili. Po tes-

tovaní v  našej obci boli 10. decembra 

otvorené štyri triedy na druhom stup-

ni. Kým vyučovanie prebiehalo pre-

zenčne, na škole sa konalo viacero ob-

vyklých súťaží a  aktivít. Aj počas ná-

ročného obdobia sa všetci pedagógovia 

snažili vymyslieť pre žiakov zaujíma-

vé činnosti. Ako prebiehalo vzdeláva-

nie v našej obci v roku 2020 sa dozviete 

v  rozhovore s  riaditeľkou Základnej 

školy s materskou školou v Dlhom Poli 

Ing. Máriou Šimulákovou. 

Tento rok bol vzhľadom na pandémiu 

koronavírusu náročný pre všetkých 

ľudí, či už súkromne alebo pracov-

ne. Ako si prežívala prvú vlnu a chví-

le lockdownu Ty osobne? A čo to zna-

menalo pre Teba ako riaditeľku školy? 

Ja osobne, rovnako ako všetci ľudia nao-

kolo, som bola zarazená a nevedela som, 

ako sa mám správať. Či to, čo robím, 

je zodpovedné alebo už prehnané. Pr-

votným pocitom však určite bolo chrá-

niť seba a  svojich blízkych. Ako riadi-

teľka som bola prevažne doma, na pra-

covisku zriedkavo, spomínam si na to, 

ako na hodiny strávené za počítačom, 

niekedy to bolo aj štrnásť hodín den-

ne. Sledovala som rôzne tlačové bese-

dy, nové uznesenia, študovala aktuálne 

materiály, manuály, musela som rie-

šiť prevádzkové veci ohľadom školy 

a  vstrebať všetky novinky meniace sa 

takmer na dennej báze. Potom to boli 

hodiny príprav na dištančné vzdeláva-

nie, vzdelávanie samotné, oprava úloh 

a  cvičení, konzultácie so žiakmi. Bolo 

to naozaj mimoriadne náročné obdo-

bie. Školy prešli do režimu, s  ktorým 

nemali absolútne žiadnu skúsenosť, 

neboli naň pripravení učitelia ani žia-

ci. Nemohli sme sa oprieť o nijakú prax 

z  minulosti, takže sme boli nútení ex-

perimentovať. Nie vždy to možno vyšlo 

tak, ako sme si predstavovali. 

Aké problémy ste museli riešiť? Čo 

bolo najnáročnejšie?  

Tých problémov bolo viacero. Prvou sku-

pinou boli problémy digitálneho typu. 

My ako učitelia sme mali potrebné tech-

niku, aj sme ju vedeli relatívne dobre 

ovládať a  využívať na vzdelávanie. No 

mnoho žiakov ju nemalo a ak aj áno, mali 

problém ju využívať efektívne. Boli skôr 

na úrovni užívateľov sociálnych sietí. Po-

tom bol problém s  prístupom niekto-

rých žiakov ku vzdelávaniu. V domácom 

prostredí a  bez priamej kontroly učiteľa 

mali totiž pocit, že sú prázdniny a vôbec 

si neplnili povinnosti. Zo začiatku bolo 

takých žiakov dosť veľa, postupne sme 

však dokázali skresať ten počet na za-

nedbateľné percento a v  tých prípadoch 

sme museli prejsť aj na iné typy vzdelá-

vania. Ale možno to nebol vždy problém 

absencie počítača, ale skôr lenivosť. 

 

Súvisí to s  tým, že rodičia deti nekon-

trolovali alebo sami nerozumeli spôso-

bu vyučovania a nevedeli, čo majú robiť?

Prejavili sa tam viaceré činitele. Nastala 

zmena v celej spoločnosti, ľudia boli pod 

stresom a keď prišli z práce, možno už boli 

v stave, že nemali chuť riešiť ešte dištančné 

vzdelávanie svojho dieťaťa. A  to je úplne 

pochopiteľné. Niektorí rodičia zase nema-

li potrebné užívateľské skúsenosti a  ne-

vedeli deťom pomôcť, hoci aj chceli. Ale 

stretli sme sa i s takými, ktorí by aj vede-

li, ale nechceli. Okrem toho veľkým prob-

lémom boli rozporuplné reakcie jednot-

livých rodičov na dištančné vyučovanie. 

Mnohí to vnímali ako extrémne zaťažu-

júce, žiadali redukciu úloh a povinností . 

Iní naopak hovorili o tom, že je nedosta-

točné a mali by sme rozšíriť počet hodín, 

zvýšiť množstvo úloh a  deti viac zaťažo-

vať. Vyhovieť týmto protichodným názo-

rom bolo veľmi ťažké a o to náročnejšie, že 

ministerstvom školstva boli vydané pravi-

dlá, ktorých sme sa museli držať.  

Zvládli ste prvú vlnu dobre a  aké po-

znatky ste zužitkovali v tej druhej? 

V globále sme to podľa mňa zvládli uspo-

kojivo. Samozrejme, s  odstupom času 

a už s terajšími skúsenosťami, by sme rie-

šili niektoré veci inak. Pomohlo nám, že 

základné rámce stanovilo ministerstvo 

a my sme si mohli prácu prispôsobiť. To, 

čo sa nám osvedčilo v prvej vlne, sme po-

nechali a  to, s  čím sme neboli spokoj-

ní, sme vynechali. Napríklad vyučovacie 

ROZHOVOR S RIADITE¼KOU ŠKOLY

Mária Šimuláková vedie ZŠ s MŠ v Dlhom Poli od júna 2019. 

ŠKOLSTVO 
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hodiny neboli predtým časovo ohrani-

čené, hoci boli v  dennom rozvrhu. Te-

raz sme predmety stanovili na konkrét-

ny čas, a tak je režim podobný tomu škol-

skému. To však ale vyplýva aj z prevádz-

kových pomerov. Na jar sme pracovali 

z domu, v jeseni sme už vyučovali zo ško-

ly. Pri tejto príležitosti chcem poďakovať 

všetkým kolegyniam za obrovské úsilie, 

ktoré vynaložili, aj za trpezlivosť a ústre-

tovosť, najmä v  tej prvej vlne, keď bolo 

všetko nové a  hektické. Taktiež chcem 

vyjadriť úprimný obdiv rodičom a  žia-

kom a vďaku tým, ktorí sa k tomu posta-

vili zodpovedne a vzorne si plnili povin-

nosti v  rámci svojich možností. Druhá 

vlna bola iná v  mnohých smeroch, tak-

že niektoré okolnosti sa ani porovnávať 

nedajú. Napríklad teraz bol zatvorený len 

druhý stupeň a  učitelia na prvom stup-

ni vyučovali normálne. Učitelia z druhé-

ho stupňa však bežne učia aj mladších 

žiakov, takže tie hodiny v rozvrhu sa im 

nezmenili. Medzitým vyučovali dištanč-

ne a  ešte sa navyše popoludní striedali 

v školskom klube detí. Z epidemiologic-

kých dôvodov sa totiž museli dve skupiny 

rozšíriť na štyri a  chýbajúce vychováva-

teľky nahradili učiteľky z druhého stup-

ňa. Rozhodne to bolo náročnejšie, ako 

keby sme vyučovali normálne. Učiteľská 

práca je práve o priamom kontakte uči-

teľa a  žiaka a  ten nám počas dištančné-

ho vyučovania veľmi chýbal. A to nielen 

z hľadiska samotného vzdelávania, ale aj 

z hľadiska ľudského. 

Veľa sa hovorí o tom, že absencia detí 

v  školských laviciach bude mať pre 

nich, ako aj pre celú spoločnosť, nega-

tívne následky. Je to naozaj tak? 

Je to pre všetkých nová skúsenosť, tak-

že so sebou prináša pozitíva aj negatí-

va. Deti sú dnes aj bez pandémie dosť za-

tvorené doma a  trávia čas virtuálne na-

miesto skutočných vzťahov a  osobných 

interakcií. Takže je pre nich určite nároč-

né, že nemôžu byť so spolužiakmi a pre-

žívať spoločné chvíle v  skutočnej reali-

te. Ako prínos vidíme posun v digitálnej 

kompetencii. Žiaci zlepšili svoje užívateľ-

ské schopnosti pri práci s počítačom a te-

lefónom. Už to nie je len na úrovni sociál-

nych sietí, ale vedia sa efektívne vzdelávať 

a používať techniku zmysluplným spôso-

bom. Čo sa týka vedomostí, v tom ja veľ-

ký problém nevidím. Deti majú k dispo-

zícii veľké množstvo výučbových videí, 

prezentácií, interaktívnych pracovných 

listov, môžu si učivo precvičovať dooko-

la podľa vlastného tempa, opakovane sa 

k  nemu vracať. Na live hodinách majú 

výklad učiteľa a je tam priestor aj na in-

dividuálne konzultácie. Každý, kto chce, 

môže sa efektívne učiť aj z domu. Ja vyu-

čujem matematiku v deviatej triede a vi-

dím, že žiaci dosahujú skvelé výsledky 

i v dištančnej forme vzdelávania. A  ten, 

kto sa učiť nechce, si vždy nájde spôsob, 

ako úlohy získať a poslať bez vlastnej ná-

mahy a pričinenia. Žiaľ, neuvedomuje si, 

že neklame učiteľa, ale seba samého. Tí, 

ktorí pristupujú k  vzdelávaniu seriózne, 

nebudú mať, podľa môjho názoru, hen-

dikep oproti minuloročným či predmi-

nuloročným žiakom. 

Ako je to s  hodnotením žiakov? Je to 

vôbec v  dištančnej forme kontrolova-

teľné? 

Hodnotenie je najväčší problém, kto-

rý zostáva ako keby nevyriešený. My sa 

snažíme  eliminovať podvádzanie, naprí-

klad tým, že skúšame formou interaktív-

nych testov, kedy majú žiaci na vyrieše-

nie úlohy 15 minút, alebo odpovedajú 

naživo, ale vždy sa nájde priestor na od-

pisovanie alebo šuškanie. My ako učitelia 

sa však musíme snažiť oslobodiť od nie-

čoho, čo nevieme ovplyvniť a netrápiť sa 

nad tým, že nedokážeme každého žiaka 

spravodlivo ohodnotiť. Deti treba priro-

dzene viesť k tomu, že vzdelanie je o nich 

a učia sa sami pre seba a nie pre nieko-

ho iného. V živote nie sú najdôležitejšie 

známky, ale to, akí ľudia z nich vyrastú. 

Ešte pred Vianocami sa podarilo 

takmer na dva týždne otvoriť školu aj 

pre žiakov druhého stupňa. Čo tomu 

predchádzalo?  

Jediný, kto mohol legálne spustiť otvore-

nie školy je zriaďovateľ, takže pani sta-

rostka nás oslovila s  tým, že je schopná 

zabezpečiť testovanie, potrebovala však 

našu podporu. Pravdupovediac, trochu 

sme sa toho obávali, najmä z prevádzko-

vých dôvodov, pretože už teraz sme na 

hrane. Ak vypadne učiteľ počas dištanč-

ného vzdelávania, je ľahšie ho nahradiť 

ako v  klasickom vyučovacom procese 

v škole a v tejto situácii môže ostať v ka-

ranténe ktokoľvek. Napokon sme si však 

povedali, že to skúsime. Prevádzkovateľ 

aj my ako zamestnanci školy sme do toho 

vložili veľa energie. Boli to hodiny prá-

ce, museli sme zabezpečiť množstvo pre-

vádzkových záležitostí, nové rozvrhy, do-

zory, stravovanie. Ale stálo to za to. Roz-

hodli sme sa, že otvoríme triedy, v kto-

rých bude mať negatívne výsledky testov 

aspoň polovica detí a  rodičov. Odozva 

bola vysoká najmä z  nižších ročníkov, 

tam sa vrátilo do školských lavíc okolo 

70 % detí . Čím vyššie však boli roční-

ky, tým percento záujmu klesalo. V  ôs-

mej triede bolo pretestovaných len 

25 % žiakov a  rodičov, takže táto trieda 

sa ako jediná neotvorila. Bolo nám smut-

no z toho, že sme videli veľa rodín, kto-

ré prišli na testovanie, ale žiaci do ško-

ly neprišli. Ako dôvod uviedli, že chceli 

využiť možnosť otestovať sa, no deti ne-

chali doma. Očakávali sme možno vyšší, 

no najmä stabilný záujem. Niektorí žia-

ci prišli na vyučovanie len pár krát, pod-

ľa toho, ako sa im chcelo. Pred Vianoca-

mi sa počet detí v  triedach znižoval, asi 

si chceli predĺžiť vianočné prázdniny. Ta-

kýto nezodpovedný prístup nás mrzel. 

Na druhej strane, tešilo nás, že žiaci, kto-

rí sa vrátili, boli radi, že sú opäť v škole. 

Niektorým chvíľu trvalo, kým si zvykli, 

ale napokon boli spokojní. Našli sa však 

aj takí, ktorí všetky dni pretrpeli. 

Aké sú prognózy na opätovné otvo-

renie škôl v  januári? Už máte nejaké 

pokyny alebo sa budete riadiť podľa 

aktuálnej situácie?

Máme manuál, ktorý vyšiel ešte pred Via-

nocami a rámcovo naznačuje, že v januári 

bude zavedený takzvaný Covid semafor 

a podľa neho sa budú riadiť školy na ce-

lom Slovensku. Farba bude zohľadňovať 

aktuálnu situáciu v  konkrétnom regió-

ne. Takže do školy pôjdu buď všetci alebo 

len prvý stupeň a druhý stupeň s  testo-

vaním alebo bude škola zatvorená úplne. 

Myslím si, že v škále bez testovania nebu-

deme, skôr sa budeme pohybovať niekde 

v tých farbách, že môžeme otvoriť, ale až 

po testovaní. A to je veľký problém, lebo 

viacerí rodičia avizujú, že jedno testova-

nie by azda ešte absolvovali, ale opako-

vané už nie sú ochotní akceptovať. Bo-

hužiaľ, ťažko je niekedy vysvetliť, že my 

len plníme pokyny, o  ktorých nerozho-

dujeme a  niektoré veci naozaj nevieme 

ovplyvniť. 

Čo by si si priala do nového roka 2021?

V prvom rade by som si priala Božie po-

žehnanie a  zdravie pre seba a  svojich 

blízkych. To isté želám zamestnancom 

školy, žiakom a ich rodinám. Taktiež po-

koj a vzájomné porozumenie. A všetkým 

nám prajem návrat do normálu, aby sme 

mohli naplno vykonávať svoju prácu bez 

obmedzení tak, ako v minulosti.

Rozhovor sa uskutočnil na konci roka 

2020, kedy sa predpokladalo, že žiaci na-

stúpia do škôl 11. januára 2021. 

text a foto: Magdaléna Lacková

ŠKOLSTVO
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KARNEVAL 

Karneval v škole patrí k obľúbeným akti-

vitám. Aj tentokrát ho zorganizoval škol-

ský klub detí pod vedením vychováva-

teliek Evy Letkovej a  Jany Trháčovej. Vo 

štvrtok 13. februára tak v  telocvični oži-

li krásne rozprávkové bytosti, rôzne zvie-

ratká, ale aj policajti, kuchári, anjeli, víly 

či princezné. Kreativita žiakov a ich rodi-

čov bola odmenená a darček dostala kaž-

dá maska. Deti sa výborne zabavili a popri 

tanci sa občerstvili chutnými dobrotami. 

ZAUJÍMAVÁ EXKURZIA 

V  piatok 14.februára 2020 prežili žia-

ci piatej triedy krásne zimné popolud-

nie. S  učiteľkami Emíliou Badurovou 

a Soňou Gápovou sa zúčastnili na pred-

náške výstavy originálnych ikon v budo-

ve spoločnosti Hour na ul. M.R. Štefáni-

ka v Žiline. Videli vzácne umelecké diela 

a duchovnú krásu v jednom. Zastavili sa 

aj pri soche Milana Rastislava Štefánika, 

kde si pripomenuli jeho významnú účasť 

pri vzniku Československej republiky. 

Veľmi zaujímavá a zábavná bola i druhá 

časť exkurzie. V uliciach mesta sledovali 

sprievod zaujímavých fašiangových ma-

siek Carneval Slovakia, do ktorého sa aj 

zapojili. Výborne sa zabavili s  maskami 

čertov, veľkých baranov a iných zvierat či 

rozprávkových postáv. Na Mariánskom 

námestí ich zaujalo vystúpenie rôznych 

folklórnych súborov. 

KNIHÁRSKA DIELÒA
Žiaci tretej triedy sa na krúžku Zábav-

ná školička naozaj nenudia. Vždy zažijú 

niečo nové a  neopakovateľné. V  utorok 

18. februára sa spoločne s  triednou uči-

teľkou Katarínou Kučákovou vybrali do 

Rosenfeldovho paláca, kde absolvovali 

knihársku tvorivú dielňu. Naučili sa vy-

robiť leporelo a opäť ukázali svoju šikov-

nosť a radosť z poznávania nových vecí. 

RELÁCIA „SLOVENSKO 
V OBRAZOCH“
Žiaci školy boli viackrát súčasťou rozlič-

ných rozhlasových a  televíznych progra-

mov. Radosť z  pozvania na nakrúca-

nie relácie RTVS „Slovensko v obrazoch“ 

mali niektorí tretiaci a  štvrtáci v  stredu 

19. februára. Staršie deti sa s vychováva-

teľkou Evou Letkovou zúčastnili tvorivých 

dielní v Drotárskom múzeu Jozefa Holá-

nika – Bakeľa, kde spoločne s umeleckým 

drotárom Jurajom Šeríkom vytvorili milé 

dielka z drôtu. Mladšie žiačky ho sprevá-

dzali v Pamätnej izbe drotárskych tradícií, 

kde štáb i divákov pod vedením učiteľky 

hudby Zuzany Štachurovej potešili drotár-

skymi piesňami.  

SOKOLIARI
V septembri sa žiaci tešili na sokoliarske 

vystúpenie skupiny Falconarii. O soko-

liarstve, ktoré je staré štyritisíc rokov, im 

porozprával Ján Pacek z Považskej Bys-

trice. Počas vystúpenia lietali nad nimi 

mnohé dravce, ako napríklad naša naj-

bežnejšia sova plamienka driemavá, so-

koly aj juhoamerický sup. Lietali tak níz-

ko, že sa detí takmer dotýkali. Žiaci sa 

dozvedeli, že dravé vtáky sa cvičia veľmi 

ťažko, pretože vždy robia iba to, čo chcú. 

S najväčším z nich, s orlom skalným, sa 

na pamiatku odfotografovali. 

ZA ZVIERATKAMI DO MÚZEA
Na konci septembra stihli piataci spoloč-

ne s učiteľkou Romanou Trháčovou a asis-

tentkou učiteľa Janou Rybárikovou exkur-

ziu do Budatínskeho hradu. Boli na pre-

hliadke, ktorá mala v sebe aj trochu bio-

lógie a volala sa „Za zvieratkami do mú-

zea“. Videli tam rôzne zvieratká, napríklad 

cicavce, vtáky, plazy aj niektoré obojživel-

níky a zvieracie lebky. Neskôr sa presunuli 

do priestorov určených na tvorivé dielne, 

kde hrali pexeso a puzzle so zvieratkami 

a ich stopami. Potom navštívili Drotársky 

pavilón, kde si pozreli expozíciu historic-

kého drotárstva. Okrem jedinečných vý-

robkov ich zaujala aj stará studňa. Vide-

li tiež archeologickú výstavu „Slovanské 

hradisko na Veľkom vrchu“ a výstavu dre-

vených fi gúrok „Detské vypletačky“. Zaži-

li veľa zábavy, pretože s niektorými z nich 

sa mohli dokonca aj zahrať. 

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA 
ŠKOLY
Škola sa aj tomto roku zapojila do česko

-slovenského projektu pre základné školy 

a osemročné gymnáziá „Záložka do kni-

hy spája školy”, ktorej 11. ročník vyhlási-

li Slovenská pedagogická knižnica v Bra-

tislave a  Knižnica Jiřího Mahena v Brne 

k  Medzinárodnému mesiacu školských 

knižníc 2020. Do práce sa pustili žiaci pr-

vého a tento rok aj druhého stupňa. Hoci 

je medzi mladými v obľube komunikácia 

prevažne na sociálnych sieťach, niektorí 

žiaci uviedli na vytvorenú záložku aj svo-

ju e-mailovú adresu, aby si mohli aj týmto 

spôsobom nájsť kamaráta. Pri tvorbe zálo-

žiek boli použité ľubovoľné techniky a mo-

tívy z kníh, komiksov, časopisov, ale aj fi l-

mových rozprávok či počítačových hier. 

Okrem krásnych a nápaditých záložiek 

sme od partnerskej školy dostali propa-

gačné materiály o Ľubovnianskom múzeu 

a hrade Ľubovňa. Naša škola spolu so zá-

ložkami poslala zborník prác žiakov a vý-

tlačky školských časopisov Kamienok. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Tretiaci na tvorivej knihárskej dielni v Rosenfeldovom paláci.

Žiaci piatej triedy na exkurzii v Budatínskom hrade.
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KNIHY DO ŠKOLSKEJ 
KNIŽNICE
Naša škola sa zapojila do projektu Gesto 

pre mesto, ktorého víťaz získal fi nančné 

prostriedky na kúpu vyučovacích pomô-

cok alebo vybavenia. Iniciátorkou projek-

tu na kúpu nových kníh do školskej kniž-

nice bola učiteľka slovenského jazyka Iva-

na Haščíková, ktorá neúnavne oslovovala 

ľudí v obci i mimo nej, aby za projekt hla-

sovali. Napokon sme s tesným rozdielom 

skončili na druhom mieste. Od vydavateľ-

stva SLOVART však škola získala niekoľ-

ko nových titulov a taktiež sa našli dobrí 

ľudia, ktorí do knižnice darovali knihy či 

prispeli na ich kúpu fi nančne. 

KO¼KO LÁSKY SA ZMESTÍ DO 
KRABICE OD TOPÁNOK 
V adventnom čase sa žiaci pod vedením 

učiteľky Ivany Haščíkovej po druhýkrát 

zapojili do celoslovenskej výzvy „Koľ-

ko lásky sa zmestí do krabice od topá-

nok?“. Balíčky naplnené nielen sladkos-

ťami a milým predmetmi, ale najmä lás-

kou, sme odovzdali zariadeniu Jesienka 

v Bytči. Vychovávateľky spolu s deťmi zo 

školského klubu vytvorili originálne po-

zdravy. Vo vianočnom období tak pote-

šili starkých, ktorí najmä v týchto časoch 

potrebujú lásku a pozornosť. 

MIKULÁŠ
„Milujeme Mikuláša, lebo sladké dary 

znáša. Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, 

čo mi dáš?“ Touto obľúbenou pesničkou 

privítali žiaci prvého stupňa svätého Mi-

kuláša s anjelom, ktorí  v pondelok 7. de-

cembra zavítali do našej vianočne vyzdo-

benej školy a  deti obdarovali sladkosťa-

mi. Na  vytvorení radostnej mikulášskej 

atmosféry sa aj v neľahkej dobe spojenej 

s  protipandemickými opatrenia podieľa-

li žiačky deviatej triedy. 

SÚŤAŽE
Vo februári sa na škole konala výtvarná 

súťaž Fašiangy. Víťazmi školského kola 

boli tretiaci Zoja Tichá, Liana Belániková, 

Agáta Delinová, Angelika Pačková, Niko-

las Bíreš, štvrtáci Barbora Trnková, Viktó-

ria Kondrčíková, Daniela Králiková, Se-

bastián Donát, Dana Rybáriková a piatač-

ka Karolína Garajová. Ich práce postúpi-

li do obvodného kola a boli vystavené vo 

vestibule Mestského úradu v Žiline. Ma-

rec je známy ako mesiac knihy a  práve 

v tomto mesiaci sa konali aj dve veľké sú-

ťaže. Najskôr to bol Hviezdoslavov Kubín, 

kde sa súťažilo v troch kategóriách. V pr-

vej kategórii sa víťazkou v próze stala Lau-

ra Lacková zo 4.B, z druhého miesta sa te-

šila Zoja Tichá z 3.A a na treťom mieste 

skončila Olívia Štachurová z 3.A. V poézii 

zvíťazila Dominika Jančiová z 3.A a o tre-

tie miesto sa delili: Mária Dujčíková z 2.A 

triedy, Júlia Štekláčová z 3.A triedy, Bibi-

ána Pacíková z 3.B triedy a Marko Gaňa 

zo 4. B triedy. V druhej kategórii sa súťa-

žilo len v poézii, kde bolo udelené tretie 

miesto šiestačkám Romane Korčekovej 

a Henriete Tomašcovej. V tretej kategórii 

v próze mala z prvého miesta radosť Karo-

lína Stejskalová z 8.A triedy, druhé miesto 

potešilo jej spolužiačku Vanesu Kuzmíko-

vú a tretie miesto obsadila siedmačka Si-

mona Veresová. V  poézii sa z  druhého 

miesta radovala Ingrid Zacharová z  8.A 

triedy a na treťom mieste skončila Nikola 

Černáková zo 7.A triedy. Víťazky jednot-

livých kategórií reprezentovali školu na 

okresnom kole. Obľúbenou súťažou je na 

škole aj Slávik Slovenska. V prvej kategó-

rii v silnej konkurencii vyhrala Dominika 

Jančiová z 3.A triedy, druhá bola jej spolu-

žiačka Olívia Štachurová a tretia Alexan-

dra Štrbániková z 3.B triedy. V druhej ka-

tegórii zvíťazila šiestačka Kristína Pavel-

číková, druhé miesto obsadila Rút Šta-

churová a na treťom mieste sa umiestnila 

Simona Sibylová zo 6.A. V poslednej ka-

tegórii bola druhá ôsmačka Lea Daniško-

vá a tretia Nikola Černáková zo 7.A trie-

dy. Žiaci boli úspešní aj v okresných ko-

lách súťaží. Martina Kyšová z ôsmej triedy 

uspela na olympiáde z anglického jazyka 

a Lukáš Babčaník z 5.A triedy na geogra-

fi ckej olympiáde. Žiačky Rút Štachuro-

vá z 5.A, Simona Oreničová, Vanesa Val-

ková a Timea Tomašcová z 8.A sa v  júni 

zúčastnili medzinárodnej výtvarnej súťa-

že nazvanej Ja a  koronavírus. V  decem-

bri sa žiaci štvrtého ročníka zapojili do ce-

loslovenskej informatickej súťaže iBobor. 

Úspešnými riešiteľmi boli: Vivien Tolnay-

ová, Liana Belániková, Patrik Gaňa, Jakub 

Hruška zo 4.A triedy a Ela Ferancová, An-

gelika Pačková zo 4.B triedy. 

Z ÈINNOSTI ŠKD 

Počas chladných januárových dní sa deti 

tešili na deň s bylinkovými čajmi. Nauči-

li sa mnoho zaujímavostí o ich účinku na 

ľudský organizmus a sami niektoré z nich 

vyskúšali. Na konci mesiaca školu nav-

štívil františkánsky kňaz Imrich Neslušan, 

ktorý s  deťmi strávil príjemné popolud-

nie. Dozvedeli sa o  živote svätého Fran-

tiška z Assisi, ktorého posolstvo je aktuál-

ne aj dnes. V júni „brigádovali“ pred Dro-

társkym múzeom J. H. Bakeľa a  vyčistili 

okolie. Deti boli aktívne, mali chuť pomá-

hať a radovali sa z dobre vykonanej prá-

ce, po ktorej nechýbala sladká odmena. 

V  novembri si deti pripomenuli pamiat-

ku patróna našej obce – svätého Marti-

na z Tours. Pútavým spôsobom a drama-

tickým vyjadrením sa deti prvého roční-

ka preniesli do dávnej minulosti, kedy sa 

odohral príbeh vojaka Martina a  žobrá-

ka. Chlapci sa na záver zahrali na vojen-

skú družinu. Počas prvého decembrové-

ho týždňa sa deti zo školského klubu stre-

távali so zvieratkami. V  rámci tejto špe-

ciálnej aktivity, ktorú pripravila asistent-

ka učiteľa Jana Rybáriková sa žiaci kaž-

dý deň zoznámili s  iným zvieraťom, do-

zvedeli sa dôležité znalosti ohľadom sta-

rostlivosti a učili sa láske a rešpektu. Počas 

týždňa videli zajaca, morské prasa, kocú-

ra a psa. Na záver si svoje poznatky overi-

li prostredníctvom pracovného listu. De-

ťom sa čas strávený so zvieratkami veľmi 

páčil a vďaka priateľskému a zároveň od-

bornému prístupu J. Rybárikovej sa v nich 

rozvinul pozitívny vzťah k prírode. Deti z ŠKD zažili týždeò so zvieratkami. Na zábere s fenkou Lunou.
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núť osobne, na online vyučovanie sa vždy 

tešili a  pripravovali, ako keby prebieha-

lo v triede. 

text: Magdaléna Lacková, 

Aneta Stoláriková, 

www.zsdlhepole.edu.sk 

foto: archív ZŠ s MŠ Dlhé Pole, 

Magdaléna Lacková

J anuár priniesol do materskej školy 

veľa radosti. Po vianočných prázdni-

nách totiž deti čakali darčeky pod strom-

čekom. Radosť mali aj z návštevy miest-

neho kostola, kde si pripomenuli narode-

nia Ježiša. Dokonca si v sprievode organu 

zaspievali aj tradičné koledy. Obdobie fa-

šiangov je plné zábavy, tanca a hudby. V 

tomto duchu sa niesol i celý týždeň v škôl-

ke. Deti vyrábali ozdobné reťaze, vyfar-

bovali masky a tešili sa na karneval. Ten 

sa konal vo štvrtok 13. februára. Všetci 

sa premenili na rôzne rozprávkové by-

tosti, hrdinov či zvieratká. Deti s učiteľ-

kami si toto výnimočné dopoludnie na-

ozaj užili, zabavili sa, aj si zasúťažili. Ten-

to rok ich prišiel pozrieť i Šaško – Jaško, 

ktorý stváral všakovaké kúsky a všetkých 

pobavil. V marci nechýbala tradičná náv-

števa miestnej knižnice, kde im o pokla-

doch ukrytých v  rozprávkových kniž-

kách porozprávala knihovníčka Dagmar 

HUDOBNÁ ŠKOLA YAMAHA

N a začiatku roka nič nenasvedčova-

lo tomu, že v nasledujúcom období 

sa nebudú konať žiadne podujatia. Žiaci 

sa usilovne pripravovali na prichádzajú-

ci koncert a  tešili sa, ako predvedú svo-

je hudobné či spevácke umenie. Koncert 

k  20. výročiu založenia Hudobnej ško-

ly YAMAHA v  Žiline, ktorý sa mal ko-

nať 11. marca 2020 bol napokon zruše-

ný. Činnosť umeleckej školy sa preruši-

la na niekoľko mesiacov, žiaci sa však 

vyučovali dištančne. Pravidelne komuni-

kovali s pedagógmi,  trénovali prsty i hla-

sivky a posielali videá svojej práce. V sep-

tembri sa vyučovanie obnovilo a žiaci sa 

vrátili do tried. Po zhoršení epidemiolo-

gickej situácie sa vzdelávali individuál-

ne a od konca októbra opäť len dištanč-

ne. Tentokrát však mali live hodiny, na 

ktorých si spoločne s  učiteľkou a  ostat-

nými žiakmi v skupine precvičovali nové 

skladby a piesne. A hoci sa nemohli stret-

MATERSKÁ ŠKOLA

Cingelová. Potom materská škola zatvo-

rila svoje brány na dva mesiace. Deti sa 

vrátili späť v júni šťastné, že vidia svojich 

kamarátov a  učiteľky. Hoci podujatia sa 

konať nemohli, budúci prváci sa so škôl-

kou predsa len rozlúčili. Po prázdninách 

sa deti vrátili do známych priestorov. Ak-

tivity, do ktorých bývali v minulosti za-

pojení rodičia a starí rodičia, sa kvôli epi-

demiologickej situácii neuskutočnili, deti 

trávili veľa času vonku a hravou formou 

sa vzdelávali. Učili sa zdravému spôsobu 

života, spoločne s učiteľkami odšťavova-

li ovocie či piekli chutné muffi  ny. V ok-

tóbri pri príležitosti mesiaca úcty k star-

ším vyrábali pre starých rodičov darčeky. 

V decembri ich navštívil Mikuláš, ktoré-

ho deti ponúkli vlastnoručne vyrobený-

mi medovníkmi. Nechýbala typická via-

nočná atmosféra s vyzdobeným stromče-

kom a učiteľky s deťmi dokonca nacvičili 

besiedku, ktorú sprostredkovali rodičom 

prostredníctvom sociálnej siete.   

Karneval patrí k ob¾úbeným podujatiam v materskej škole.

Škôlkari pred Vianocami vyrábali pozdravy. 
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V roku 2020 sme v  obci realizovali 

len menšie projekty. V lete sa opra-

vil vodojem (rezervoár) v  Ritvine. Bola 

zaizolovaná celá stavba, vymenila sa stre-

cha, urobili sa vonkajšie aj vnútorné ste-

ny a elektrika. Náklady predstavovali pri-

bližne 5000 eur. Od nánosov po dažďoch 

sme vyčistili obecné potoky pri škol-

skej bytovke a u Forbakov. Na viacerých 

miestach sme osadili mreže na odvádza-

nie vôd z rolí do kanalizácie. Podarilo sa 

nám zorganizovať zber veľkoobjemového 

odpadu,  pri ktorom sme z obce vyviez-

li 36 ton. V budove materskej školy sme 

opravovali prasknuté kanalizačné potru-

bie. Pokračovali sme v realizácii projektu  

„Technické vybavenie špeciálnych učeb-

ní v  ZŠ.“  Zabezpečené boli didaktické 

PROJEKTY V OBCI

pomôcky pre jazykovú učebňu, špeciálne 

pomôcky pre chemicko-biologickú a fy-

zikálnu učebňu. Dodaný bol už aj náby-

tok, chýbajú ešte pomôcky pre počítačo-

vé učebne. Obec pridelila TJ Dlhé Pole 

dotáciu vo výške 6500 eur na činnosť klu-

bu. Nakoľko sa jarná sezóna neodohrala, 

bola časť dotácie použitá na rekonštruk-

ciu a stavebné úpravy futbalových šatní. 

Práce zrealizoval predseda TJ Dlhé Pole 

Michal Kubošek ml. spoločne s  dobro-

voľníkmi.  Z  programu Obnovy dediny 

na MŽP SR obec získala dotáciu vo výške  

5000 eur na úpravu verejnej zelene a ve-

rejného priestranstva. V centre obce bola 

upravená veľká zelená plocha, osadené 

lavičky a náučné tabule pre deti. V tom-

to priestore by sme chceli ešte umiestniť 

prvky na verejné športovanie. 

starostka obce

foto: archív OÚ 

Budova vodojemu Ritvina bola zrekonštruovaná.

Rekonštrukcia sa dotkla aj vnútorných 

priestorov vodojemu. 

Zber ve¾koobjemového odpadu na Hlaváèovej.

Práce na úpravách verejného priestranstva.
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N epriaznivá epidemiologická situá-

cia zasiahla nepríjemne aj všetkých 

veriacich. Kostoly sa zatvorili 12. mar-

ca, a  tak sa aj prichádzajúce veľkonoč-

né sviatky slávili prostredníctvom onli-

ne prenosov z bohoslužieb a  modlitba-

mi v domovoch. Hoci Kostol sv. Martina 

v Dlhom Poli bol pre verejnosť zatvore-

ný, kňaz Peter Jankech za asistencie jed-

ného či dvoch pomocníkov, zväčša kos-

tolníka a miništrantov, viedol svätú omšu 

zvyčajným spôsobom. Chrám bol upra-

taný, nechýbala kvetinová výzdoba a do-

konca ani hudba. Organisti sa striedali 

a svojím umením navodili pocit skutoč-

nej slávnostnej atmosféry. Jún so sebou 

priniesol radosť z  otvorenia chrámov. 

Uvoľnenie prísnych pravidiel dovolilo 

opäť organizovať bohoslužby v  kostole, 

hoci pri dodržiavaní všetkých hygienic-

kých nariadení. Počet ľudí bol obmedze-

ný, všetci museli používať dezinfekciu 

a rúška. Kvôli koronavírusu bolo presu-

nuté aj prvé sväté prijímanie, ktoré sa ko-

nalo na začiatku júla. 

Pekné počasie priam lákalo do prírody 

a tento rok sa na bohoslužbách v kapln-

kách zúčastnilo naozaj množstvo veria-

cich. Či už to boli omše v Kaplnke u Sta-

níkov, Mrníkov, v Bôrí alebo  u Zajacov 

a u  Jančí. Veľká skupina ľudí sa zišla na 

svätej omši, ktorá sa konala 2. augusta na 

Stolečnom. Pohostenie a hudba zvýraznili 

Z FARNOSTI

Prvé sväté prijímanie sa kvôli pandémii presunulo na 5. júla. 

Na Ve¾kú noc bol kostol pre verejnosť zatvorený. Svätú omšu slúžil len kòaz s miništrantmi.

Svätá omša v Kaplnke u Zajacov sa konala 28. júna. 
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moment spolupatričnosti a  niektorí si 

tento deň dokonca spájali s neuskutočne-

nými oslavami 700. výročia prvej písom-

nej zmienky o obci. V lete bolo posvätené 

obnovenie kaplnky v Keblove a novej so-

chy Preblahoslavenej Panny Márie. V tej-

to časti farnosti sa v Kaplnke zasvätenej 

Panne Márii Kráľovnej konala i hodová 

svätá omša. Veriaci zo Svederníka sa te-

šili zmenám v Kaplnke sv. Štefana, ktorá 

bola vymaľovaná, vymenili sa veľké skle-

nené okná a pribudla nová krížová cesta. 

V septembri boli na Kostole sv. Martina 

v  Dlhom Poli odhalené pamätné tabule 

dekanovi Ernestovi Fančovičovi a Milo-

srdným sestrám Svätého kríža. 

Sväté omše poèas Vianoc prebiehali 

za prísnych opatrení. 

Kvôli zhoršujúcej sa situácii boli od konca 

októbra pravidlá pri bohoslužbách opäť 

prísnejšie. Preto sa nekonala ani hodo-

vá svätá omša, ktorá býva zasvätená náš-

mu patrónovi svätému Martinovi z  To-

urs. V adventnom období sa bohoslužby 

konali v zvyčajných časoch, dokonca pri-

budli omše zvlášť pre ľudí v seniorskom 

veku. Počas celého obdobia, keď bol kos-

tol sprístupnený verejnosti, mali veriaci 

možnosť vyspovedať sa. Výnimkou ne-

boli ani spovede pred vianočnými sviat-

kami. Samozrejmosťou bola dezinfekcia, 

rúška a odstupy. Ľudia všetko s pokorou 

prijímali, vďační, že môžu sláviť Viano-

ce v kostole. Výnimočná atmosféra bola 

Na svätej omši na Stoleènom sa v nede¾u 2. augusta zišlo ve¾a ¾udí z obce. 

i na tradičnej polnočnej omši. Hoci Dob-

rá novina spojená s návštevou príbytkov 

veriacich bola zrušená, dievčatá koledo-

vali priamo v kostole počas svätej omše. 

Kňaz bol počas celého roka ústretový 

a nápomocný k potrebám farníkov. Slú-

ženie svätých omší za konkrétnych veria-

cich a ich rodiny, krsty, svadby a pohreby 

sa konali i v neľahkej dobe.  

text: Eva Letková, Magdaléna Lacková 

foto: Eva Letková, Milan Medvedík, 

Magdaléna Lacková

Tradièná svätá omša v Kaplnke u Janèí bola 31. augusta.
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V šetkých 44 členov našej Základ-

nej organizácie privítalo rok 2020 

s predstavou, že sa budeme spolu stretá-

vať a pomáhať si tak, ako po minulé roky. 

Dňa 26. februára 2020 sme navštívi-

li spolu s členmi ZO Jednoty dôchodcov 

Slovenska Dlhé Pole v Drotárskom pavi-

lóne Budatínskeho hradu „Tvorivé diel-

ne pre seniorov“. So záujmom sme si vy-

počuli niečo o  drotárskom umení, pre-

zreli sme si výstavné exponáty, a  nako-

niec sa nám podarilo za pomoci pracov-

níčok Drotárskeho pavilónu vytvoriť nie-

čo pekné z drôtu vlastnými rukami. Ná-

sledne sme ešte absolvovali prehliadku 

Budatínskeho hradu. Ďakujeme Magda-

léne Lackovej, ktorá nám túto peknú ak-

ciu pomohla uskutočniť. 

Potom však prišiel začiatok marca 

a zhoršujúca sa situácia, spojená so šíre-

ním koronavírusu, zmenila naše plány. 

Výročnú členskú schôdzu sme museli 

presunúť z marca na júl pri dodržaní epi-

demiologických podmienok. V  mesiaci 

september sa nám podarilo pripomenúť 

si vzácne životné jubileum našej dlhoroč-

nej členky Štefánie Valientikovej, ktorá sa 

dožila úcty hodných 100 rokov. Priebež-

ne sme sa kontaktovali telefonicky a as-

poň takýmto spôsobom sme sa navzájom 

podporovali. Touto cestou chcem v mene 

našej ZO poďakovať všetkým, ktorí nám 

pomáhajú. Naše poďakovanie patrí pre-

dovšetkým pani starostke Ing. Danke Ve-

veričíkovej z  Dlhého Poľa a  pánovi sta-

rostovi Mgr. Romanovi Lisickému zo 

Svederníka, ako aj obecným zastupiteľ-

stvám za fi nančnú podporu, ústretovosť 

a  ľudský prístup. Do nového roku želá-

me všetkým najmä zdravie. Veríme a dú-

fame, že rok 2021 bude lepší a pokojnejší 

ako rok predchádzajúci. 

do Bardejova. Jesenné a vianočné podu-

jatia sa kvôli prísnym opatreniam ne-

uskutočnili.

Na záver by som chcela všetkým v roku 

2021 z  celého srdca zaželať pevné zdra-

vie, pokoj v  rodinách a  veľa osobných 

úspechov. Nech nestrácate radosť zo ži-

vota a vieru, že sa Vám i to menej dobré 

podarí prekonať a vo Vašom živote budú 

opäť aj pekné chvíle.

Anna Fuljerová – predsedníčka ZO JDS 

Dlhé Pole

foto: archív ZO JDS Dlhé Pole 

KLUB SLOVENSKÝCH 
TURISTOV

Z ačiatok roka bol bez obmedze-

ní, a  tak naše tradičné podujatia 

ako Trojkráľový výstup na Kamenité či 

9. ročník výstupu na Javorník sa uskutoč-

nili za hojnej účasti našich členov i širo-

kej verejnosti. Vo februári sme absolvova-

li výstup na vrch Trojka a spoločne s KT 

Svederník sme stihli výročnú členskú 

schôdzu. Deviaty ročník podujatia Dro-

társka stopa bol síce na pešo, no predsa 

len sa konal. Zima s  nedostatkom sne-

hu  nám však nedovolila uskutočniť naše 

bežkárske akcie. V  marci nastalo obdo-

bie obmedzení a naplánované výlety ako 

rozlúčka so snehom či regionálne podu-

jatia na Lietavskom hrade a  Petránkach 

počas veľkonočných sviatkov sme mu-

seli zrušiť. Do normálnych koľají sme sa 

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SZTP

Predsedníèka Mária Fedorová s hospodárkou 

Annou Holánikovou v mene organizácie 

zablahoželali Štefánii Valientikovej k životnému 

jubileu 100 rokov. 

Č innosť Základnej organizácie Jed-

noty dôchodcov Slovenska bola 

v  roku 2020 kvôli nepriaznivej situácii 

s  COVID-19 veľmi obmedzená. Usku-

točniť sa mohlo len malé množstvo z na-

plánovaných akcií. V januári sa nám ešte 

podarilo zorganizovať výlet na Hrebie-

nok do Vysokých Tatier, ktorého sa zú-

častnilo 20 z celkového počtu 76 členov. 

Pozreli sme si ľadovú poctu pre Katedrá-

lu Notre Dome, ktorú postavilo 18 sveto-

vých sochárov, aby mohli ľudia obdivo-

vať túto krásu ešte v  pôvodnej podobe. 

Na konci februára sme navštívili Drotár-

sky pavilón v areáli Budatínskeho hradu, 

kde sme spoločne s ZO ZTP absolvova-

li „Tvorivé dielne pre seniorov.“ V polo-

JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA 

vici augusta sme zorganizovali posedenie 

na Poľovníckej chate, na ktorom sa ziš-

lo až 52 našich členov. Skúsené kuchár-

ky pod vedením Júlie Červeňovej nava-

rili výborný guláš a  pripravili opekanie. 

O dobrú náladu sa postarala skupina Dl-

hopoľskí heligonkári. Prvý septembrový 

týždeň sa dve členky zúčastnili na reha-

bilitačnom pobyte v Piešťanoch. V tom-

to mesiaci sa konal aj zájazd na krížovú 

cestu Ladce – Budkov  a výlet do Tren-

čianskych Teplíc. Na rehabilitačný pobyt 

do Dudiniec išlo v októbri 16 členov. Po-

bytu s dotáciou štátu 50 eur sa zúčastni-

li Elena Šutaríková a  Anna Holániková, 

ktoré boli v Dudinciach a Jolana Pačková 

s  Vlastou Urbaníkovou, ktoré cestovali 

Januárový výlet èlenov Jednoty dôchodcov na Hrebienok vo Vysokých Tatrách.

Ing. Mária Fedorová – predsedníčka ZO 

SZTP Dlhé Pole

foto: Magdaléna Lacková
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vrátili až na konci mája brigádou na prí-

strešku na Javorníku. Podlaha sa vysypa-

la kamenivom a upravené bolo aj okolie, 

čo dalo nášmu dielu nový krajší vzhľad. 

Chcem sa týmto poďakovať všetkým zú-

častneným za odvedenú prácu a  tiež 

manželom Šeďovým za guláš a pohoste-

nie. V  júni sme absolvovali autobuso-

vý zájazd na Pustý hrad, ktorý bol spo-

jený s  návštevou artikulárneho kostola 

v  Hronseku. Stihli sme aj  vysokohorský 

zraz turistov v Tatranskej Lomnici. V let-

nom období nás potešilo viacero akcií, 

ako Nočný výstup na Čupec, dvojdňové 

putovanie Dlhopoľským chotárom, vý-

let do Piešťan či letná stanovačka. V sep-

tembri sme boli na trojdňovom výlete na 

Cerovskej vrchovine na juhu Slovenska, 

kde sme postupne navštívili hrady Divín, 

Šomoška, Fiľakovský hrad, Hajnačka, 

Pohanský hrad a zámok Halíč.  Takéto 

aktivity sú vhodným doplnením nášho 

kalendára podujatí  a  turisti tak navští-

via aj vzdialenejšie regióny a menej zná-

me, ale krásne miesta, pamätihodnos-

ti či prírodné zaujímavosti. Následne sa 

znovu vrátilo obdobie epidémie a z toho 

vyplývajúce obmedzenia a  zákazy. Pre-

to boli akcie ako ukončenie sezóny, kon-

coročné stretnutie pri kapustnici, Štefan-

ský výstup, Silvestrovské výstupy i výroč-

ná schôdza  KST regiónu Žilina zrušené.   

Čo sa týka členskej základne, v  roku 

2020 sme mali zaregistrovaných 87 čle-

nov, z toho 71 dospelých, štyri deti, pia-

tich seniorov, dvoch študentov a  pia-

tich ZŤP. Výbor pracoval v  zložení: 

Štefan Dočár, Ján Ďurech, Peter Rybárik, 

Štefan Machynka a  Janka Tomašcová, 

ktorá sa kvôli zaneprázdnenosti vzdala 

funkcie hospodárky a nahradila ju Mirka 

Šeďová.  Janke Tomašcovej za doterajšiu 

prácu ďakujem a v organizácii ostáva ako 

členka kontrolnej rady spoločne s Tatia-

nou Ďuranovou. 

Štefan Dočár – predseda KST Dlhé Pole

foto: archív KST

Naša príroda skrýva krásne zákutia, no 

niektorí ľudia si to vôbec nevážia a  vy-

hadzujú odpad kdekoľvek. Spolu s KST 

Dlhé Pole sme preto 1. augusta zorga-

nizovali čistenie okolitej prírody. Vrecia 

na smeti sa nám postupne plnili, ale po 

nájdení čiernej skládky v Rovninách sme 

mali hodiny a  hodiny práce. Našli sme 

všeličo, aj pneumatiky a stavebný odpad. 

Do veľkokapacitného kontajnera sme 

v  spolupráci s  Poľovníckym združením 

LOVISKO a podporou obecného úradu 

odovzdali až 24 vriec. Veríme, že v roku 

2021 sa nám podarí uskutočniť výlet spo-

jený so zberom smetí až na Javorník. 

Ďakujeme všetkým za podporu a zapoje-

nie sa do aktivít. Rok 2020 nám síce pri-

niesol menej podujatí, ale veríme, že nám 

budú o to vzácnejšie tie, ktoré si spoločne 

pripravíme v nasledujúcich rokoch.

Mgr. Martina Ďurčová – Dlhopoľci o. z.

foto: Peter Rybárik

Výstup na Javorník patrí medzi najnavštevovanejšie podujatia KST. 

OBÈIANSKE ZDRUŽENIE DLHOPO¼CI 

O bčianske združenie Dlhopoľci orga-

nizuje stretnutia v spolupráci s ostat-

nými obyvateľmi obce už piaty rok. Fašian-

gy sme odštartovali štvrtým ročníkom kar-

nevalu, kde sme si spoločne zatancovali, 

zaspievali a  tiež zasúťažili. Kultúrny dom 

bol plný rozprávkových bytostí, zvierat, hr-

dinov a  hlavne smiechu a  dobrej zábavy. 

Nechýbalo ani občerstvenie, ktoré priniesli 

rodičia a odmeny od sponzorov. Darček za 

prípravu masiek si odniesli nielen deti, ale aj 

dospelí. Minulý rok bol už po druhýkrát 

súčasťou fašiangov aj sprievod masiek, 

ktoré v  sprievode akordeónov tancovali 

a spievali po celej dedine. Vytancovali kaž-

dého, koho stretli a  neobišli ani autobus. 

Niektoré domácnosti dokonca vítali masky 

s občerstvením. Atmosféra bola úžasná 

a  masky svoj sprievod ukončili v  kultúr-

nom dome na obecnej zabíjačke.

F otopasce v  prírode zachytili rôzne 

zvieratá, ktoré by turisti bežne v lese 

nestretli alebo radšej stretnúť nechceli. 

Medzi tie najfotogenickejšie patrí med-

veď hnedý a vlk dravý.

ZACHYTENÉ 
OBJEKTÍVOM 
PZ LOVISKO

Potravou vlka sú najmä kopytníky. 

Dôležitou zásadou pri strete s medveïom 

je nikdy neutekať. 

foto: archív PZ LOVISKO

Fašiangy zaèali štvrtým roèníkom karnevalu v kultúrnom dome.
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žije, ale predovšetkým pre to, ako žije. 

Nikoho neposudzuje, nekritizuje, pre 

všetkých má milé slovo:   „Hoci som mala 

ťažký život, som spokojná. Mám dobrú ro-

dinu, dcéru, ktorá sa o mňa stará aj dob-

rých susedov. A  tie moje pravnúčence, ja 

ich tak rada vidím.“ Keď hovorí o svojich 

blízkych, žiaria jej oči a človek tú úprim-

nosť naozaj cíti. A hoci telo ju už nepo-

slúcha, tak ako kedysi, zdravý rozum 

a výbornú pamäť by jej mohli závidieť aj 

mladšie ročníky. Pokora, s ktorou každý 

deň vstáva a prijíma všetko, čo od živo-

ta dostane,  môže byť príkladom pre nás 

všetkých. Ani v  ťažkých chvíľach sa od 

Boha neodvrátila a  bola za to odmene-

ná. V mene všetkých obyvateľov obce jej 

prajeme pevné zdravie, dar Božej milos-

ti, pokoj v duši a lásku v srdci. 

Napriek náročnému roku spojenému s pandémiou koronavírusu Vám prinášame aj milé udalosti spojené s obyvateľmi našej obce. 

NAJSTARŠIA OBYVATE¼KA OSLÁVILA 100 ROKOV 

ŽIJÚ SPOLU UŽ 63 ROKOV

L áska a vzájomná dôvera sú tými naj-

vzácnejšími darmi. V  našej obci sa 

nachádza niekoľko manželských párov, 

ktoré spolu žijú v dobrom i zlom viac ako 

60 rokov. Najdlhší čas sú spolu manže-

lia Marcel Badura a Anna Badurová, rod. 

Sobeková, ktorí mali svadbu 11. mája 

1957. Majú päť detí, osem vnúčat a  tri 

pravnučky. Do ďalších spoločných rokov 

im želáme najmä veľa zdravia, porozu-

menia a radosť zo širokej rodiny.

ml

foto: Magdaléna Lacková 

a súkromný archív Emílie Badurovej
Manželia Marcel a Anna Badurovci sú spolu 

už 63 rokov.

Manželia Badurovci so svojimi deťmi Pavlom, 

Emíliou, Jarmilou, Marcelou a Miroslavom. 

Na zábere je aj svatka Helena Krkošková.

N ajstaršia obyvateľka obce Dlhé 

Pole – Štefánia Valientiková oslávi-

la v nedeľu 27. septembra neuveriteľných 

100 rokov. Slávnostný deň začal svätou 

omšou v Kostole sv. Martina. Pre skrom-

nú ženu je viera v Boha jednou z najdôle-

žitejších vecí v živote, aj svoj vek považuje 

za Božiu milosť. Svoje životné jubileum si 

užívala v kruhu rodiny. Dcéra Anna, vnu-

ci Jaroslav, Peter, Karol, vnučka Anna, šty-

ri pravnučky, štyria pravnuci a ostatní prí-

buzní jej priali najmä zdravie, pokoj a ra-

dosť z každého dňa. Zablahoželať jej prišli 

aj starostka obce Dana Veveričíková, kňaz 

Peter Jankech a predsedníčka Slovenské-

ho zväzu telesne postihnutých v  Dlhom 

Poli Mária Fedorová spoločne s  hospo-

dárkou Anna Holánikovou. 

Štefánia Valientiková je výnimočná žena. 

Obdiv si zaslúži nielen pre to, ako dlho 

Štefánia Valientiková oslávila 27. septembra 

2020 neuverite¾ných 100 rokov.

Krásne životné jubileum si užila v kruhu rodiny.

Najstaršej obyvate¾ke prišli zablahoželať aj sta-

rostka Dana Veverièíková a kòaz Peter Jankech. 
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N aši žiaci zimovali po jesennej čas-

ti súťaže na prvej priečke. Nakoľ-

ko celú krajinu zastavil Covid 19, jarná 

časť súťaže a celý súťažný ročník OBFZ 

ani nezačal. Po uvoľnení opatrení v  jar-

ných mesiacoch sa opäť začalo tréno-

vať a  pripravovať sa tak na ďalšiu sezó-

nu 2020/2021. Pod trénerskou taktovkou 

nového trénera Jozefa Ďuriníka rozbehli 

tréningový proces aj s novinkou príprav-

ky pre deti od 5 rokov. Menšie deti majú 

tréningy dvakrát do týždňa samostatne 

a potom sú tréningy pre žiacke družstvo 

a  tiež nových chlapcov a  dievčatá, ktorí 

majú záujem o  futbal. Do jesennej časti 

súťaže žiaci nastupovali s nadšením a od-

hodlaním dosiahnuť čo najlepšie výsled-

ky. A to sa im aj podarilo, keďže prehra-

li len jeden zápas a v tabuľke sú na dru-

hom mieste. Nakoľko koronavírus opäť 

neumožnil dohrať jesennú časť, dva zá-

pasy boli odložené na jar 2021. Momen-

tálne nemôže prebiehať tréningový pro-

ces a žiaci sa už nevedia dočkať, kedy sa 

opäť stretnú. Na sezónu 2021/2022 sa 

uvažuje aj o prihlásení dorastu, nakoľko 

v žiackej kategórii končí viac ako polovi-

ca družstva, a je prioritou, aby sa pokra-

čovalo ďalej. V tíme radi uvítajú nových 

záujemcov, či už chlapcov alebo aj diev-

čatá. Dve sú súčasťou družstva už teraz. 

Všetci sa tešia na ďalšie posily a dúfajú, 

že sa na jar znovu stretnú na futbalových 

trávnikoch.

Zostava: Filip Benko, Richard Donát, 

Denis Lisík, Samuel Stolárik, Samuel 

Holánik, Tomáš Fuljer, Dominik Paček, 

Tomáš Šablatúra, Tobias Podvorečný, 

Daniel Stolárik, Juraj Mičura, Samuel 

Brehovský, Patrik Lipták, Nikolas Bíreš, 

Roman Helecz, Nina Lisíková, Nikola 

Holejšovská

text a foto: Barbora Holejšovská

TJ DLHÉ POLE 

II. DOXXBET TRIEDA DOSPELÍ Z V R P SKÓRE B

1. OFK Teplička nad Váhom 12 9 1 2 35:11 28

2. OFK Hôrky 12 9 0 3 35:20 27

3. TJ Družstevník Hričovské Podhradie 11 8 0 3 29:17 24

4. FK Ďurčíná 11 6 2 3 32:22 20

5. TJ Dlhé Pole 10 5 2 3 27:18 17

6. Muži 10 5 1 4 23:18 16

7. Družstevník Rašov 10 4 2 4 16:18 14

8. FK Hliník 10 4 2 4 21:24 14

9.  TJ Stráža 11 3 1 7 24:29 10

10. TJ Tatran Bytčica 11 3 1 7 26:36 10

11. FK Trnové 10 2 2 6 20:35 8

12. TJ Pšurnovice 10 2 2 6 9:25 8

13. TJ Fatran Krasňany 9 2 1 6 13:26 7

14. OFK Ovčiarsko 11 2 1 8 13:30 7

I.MIRAGE trieda žiaci Z V R P SKÓRE B

1. TJ Zbyňov U15 11 8 2 1 73:16 26

2. TJ Dlhé Pole U15 11 8 2 1 47:19 26

3. TJ Fatran Varín U15 10 8 1 1 80:17 25

4. ŠK Štiavnik U15 10 8 1 1 64:15 25

5. OŠK Baník Stráňavy U15 11 7 2 2 38:10 23

6. TJ Štart Veľké Rovné U15 11 5 0 6 42:60 15

7. TJ Višňové U15 10 4 2 4 20:23 14

8. TJ Horný Hričov U15 11 4 0 7 35:44 12

9.  Žiaci U15 11 4 0 7 27:41 12

10. FK Hliník U15 10 3 1 6 39:41 10

11. Družstevník Rašov U15 10 3 1 6 22:27 10

12. FK Strečno U15 11 3 0 8 21:46 9

13. ŠK Dolný Hričov U15 11 3 0 8 21:74 9

14. ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka U15 10 0 0 10 9:105 0

TJ DLHÉ POLE ŽIACI

TJ Dlhé Pole žiaci

TJ Dlhé Pole dospelí, foto: archív TJ Dlhé Pole
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V roku 2020 sme si pripomenuli 700 

rokov od prvej písomnej zmien-

ky o obci Dlhé Pole. Hoci sa to zdá ako 

veľmi dlhý čas, naši predkovia obývali 

zem zvanú Lackova ves či Longus Cam-

pus oveľa skôr. Naša rodná dedinka pre-

šla mnohými zmenami, z malého lánu 

pozdĺž rieky sa vyvinula do vyspelej obce 

s  takmer 2000 obyvateľmi. Zažila rôz-

ne politické zriadenia, úspešné obdobia, 

aj roky driny a chudoby. My všetci, kto-

rí ju nazývame svojím domovom, môže-

me byť hrdí na zaujímavú históriu, mno-

ho známych osobností, ale aj obyčajných 

ľudí, ktorí svojím životom dennodenne 

dokazovali a neustále dokazujú silu, po-

koru a  predovšetkým lásku ku „svojmu 

kúsku zeme“. 

700 ROKOV OBCE DLHÉ POLE

Odpis zakladate¾skej listiny, ktorú vydal Matúš Èák Trenèiansky Sidelmanovi 

– osídlovate¾ovi obce Dlhé Pole v roku 1320. 


