
Milí občania,
skončil sa rok 2022 a obecný úrad opäť vy-
dáva obecné noviny DLHOPOĽ. Úvodom
môjho príhovoru by som sa vám chcel po-
ďakovať za hlasy, ktoré ste mi odovzdali v ko-
munálnych voľbách konaných 29. októbra
2022. Celý svoj život som prežil v obci Dlhé
Pole. Po troch volebných obdobiach, v kto-
rých som pôsobil ako poslanec obecného za-
stupiteľstva a v rokoch 2018 – 2022 zároveň
aj ako zástupca starostky, som sa rozhodol
kandidovať za starostu obce Dlhé Pole.

Toto rozhodnutie nebolo jednoduché,
lebo práca vo verejnej správe si žiada vy-
soké pracovné nasadenie. Vďaka vašim hla-
som sa mi podarilo vo voľbách uspieť.
Uvedomujem si, že fungujúca a prosperuj-
úca obec nie je len o rozhodnutiach sta-
rostu a vedenia obce, ale v nemalej miere 
aj o podnetoch a návrhoch občanov, ktorí 
v nej žijú. Celé moje funkčné obdobie sa
budem riadiť mottom z mojej volebnej
kampane „JE TO O VÁS“. Ustanovujúce
zastupiteľstvo nového vedenia obce sa ko-

nalo 24. novembra 2022. Zvolení poslanci
získali vašu dôveru na základe ich práce 
a aktivity pre obec. Myslím si, že zastupiteľ-
stvo je kompetentné viesť obec do budúc-
nosti správnym smerom. Bližšie informácie
o jeho zložení nájdete na stránkach novín.
Na základe pôsobenia v pozícii zástupcu
starostky v minulom volebnom období
som si myslel, že mám dostatok informácií
potrebných pre vedenie obce. Každý deň
však prináša nové problémy a povinnosti,
ktoré je potrebné riešiť. V tejto súvislosti 
by som sa rád poďakoval bývalej pani sta-
rostke Ing. Danke Veveričíkovej, ktorá mi
odovzdala svoju funkciu so všetkým, čo k to-
mu patrí a ochotne mi poskytla informá-
cie, ktoré som potreboval v prvých dňoch. 

Hlavnou prioritou v tomto roku je do-
stavba a spustenie prevádzky Domu senio-
rov. Vzhľadom na zvyšujúce sa ceny energií
je tiež dôležité zabezpečiť chod základnej
školy s materskou školou. Práve týmto ob-
lastiam budem venovať maximálnu pozor-
nosť a dúfam, že to veľmi neovplyvní

realizáciu plánovaných projektov. V blízkej
budúcnosti by som chcel rozbehnúť vybu-
dovanie zberného dvora a rekonštrukciu
športového areálu pri základnej škole na
Kamencoch. Ako iste viete, aktuálne pre-
biehajú administratívne úkony súvisiace 
s vydaním stavebného povolenia na odka-
nalizovanie obcí Dlhé Pole, Divinka a Di-
vina, ktoré bude realizovať spoločnosť
SEVAK. V neposlednom rade by som sa rád
venoval aj projektom, ktoré súvisia s ochra-
nou životného prostredia. Vzhľadom na
aktuálnu ekonomickú situáciu na Sloven-
sku, ale aj inde v Európe, zrejme nebude
jednoduché dodržať naplánované projekty
v plnej výške. Urobím však všetko pre to,
aby boli moje plány naplnené. Podrobnej-
šie informácie k niektorým projektom vám
poskytneme aj v tomto vydaní novín.
Okrem iného tu nájdete základné informá-
cie z obecnej matriky, dôležité telefónne
čísla, aktuálne poplatky, rozpočet, prehľad
akcií, ktoré sa uskutočnili v minulom roku
aj čo chystáme tento rok. 

Keďže sme na začiatku nového roka,
prajem vám veľa úspechov. Želám si, aby
sme boli k sebe všetci ľudskí, tolerantní 
a riešili sme všetky prípadné spory vzá-
jomnou dohodou.

Ing. Tibor Gajdošík
starosta obce 
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MATRIKA INFORMUJE
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MANŽELSTVO UZATVORILI

Radovan Chovanec a Mariana Psocíková
Filip Kubala a Monika Fojcíková
Pavol Mičlo a Júlia Vendrinská

Radovan Šuba a Marion Škvaridlová
Lukáš Mužík a Michaela Gaššová
Ján Šimulák a Silvia Boráková
Peter Lacík a Zlatica Gaňová

Lukáš Jakubček a Zuzana Černáková
Miloš Ondrušek  a Zuzana  Reháková

Michal Lacík a Eva Psotná

ŠTATISTICKÝ PREHĽAD
O OBYVATEĽOCH OBCE ZA ROK 2022: 

Počet prisťahovaných obyvateľov: .................................................................................................... 40
Počet narodených obyvateľov: .............................................................................................................. 13
Počet odsťahovaných obyvateľov: ..................................................................................................... 18
Počet zomrelých obyvateľov: .................................................................................................................. 24
Počet obyvateľov k 31. 12. 2021: .................................................................................................. 1937
Počet obyvateľov podľa pohlavia: 
Ženy: ........................................................................................................................................................................... 1009
Muži: .............................................................................................................................................................................. 928

Veľa šťastia

Ján Kaprálik

Martin Štrbánik

Mária Keblovská

Anna Šeríková

Jozefína Kartáriková

Tomáš Balej

Helena Žiačiková

Mária Štrbániková

Štefánia Dujčíková

Veronika Badurová

Henrieta Pakaníková

Roman Červenka

Veronika Bublíková

Štefan Dlhopolček

Štefan Štrbánik

Mária Šurábová

Júlia Fojcíková

Eugen Kuhajdík

Anton Raždík

Mária Fučková

Štefan Plačko

Anna Dzirbíková

Veronika Brodková

Marcel Badura

Jozef Puckala

Česť ich pamiatke

Samuel Šichman
Viktor Eugen Mazúr
Bianka Štrbániková

Rebeka Kypúsová
Matúš Medvedík

Alex Backo
Margaréta Trúchlá

Matúš Cabadaj
Martina Bališová

Melánia Gabliková
Ella Kicková

Anna Kamasová
Anna Fuljerová

Vitajte medzi nami

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA K 31. 12. 2022:  
Priemerný vek obyvateľov: ................................................................................................................... 43,8 

NAŠI NOVÍ OBČIANKOVIA

NAVŽDY
NÁS OPUSTILI 
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UDALOSTI
ROKU 2022

Začiatok roku 2022 sa ešte niesol 
v duchu pandémie COVID-19. Rozšíril 
sa nový variant OMICRON, ktorého 
priebeh bol našťastie miernejší. Žiaci teda
nastúpili po zimných prázdninách do
školy a učili sa prezenčne. Dňa 24. februá-
ra začala vojna na Ukrajine, čo malo po
pandémii negatívny vplyv na našu ubo-
lenú myseľ. Po zime obec vykonala jarnú
údržbu miestnych komunikácií a dažďo-
vej kanalizácie. V máji sme konečne po
dvoch rokoch zorganizovali podujatie
Deň matiek v kultúrnom dome. V tom
istom mesiaci sa konalo aj Uvítanie detí
do života, ktoré sa narodili v roku 2021.
Leto bolo nadpriemerne teplé a mnohí 
z nás sa vybrali na dovolenky, ktoré boli
už bez obmedzení. Obec pokračovala 
v začatej výstavbe Domu seniorov, stavba
bola dokončená v novembri minulého
roka. Ako aj v minulosti, dvakrát sme zor-
ganizovali zber veľkoobjemového odpa-
du, aby sa občania zbavili nepotrebných
vecí. V októbri sme ešte opravili zatekaj-
úcu časť strechy na kultúrnom dome 
a zorganizovali Stretnutie seniorov. 

Voľby do samosprávy a vyšších územ-
ných celkov sa konali 29. 10. 2022 v zloži-
tej celospoločenskej situácii. Z dôvodu
vysokej inflácie, cien potravín a energií
boli v štrajkovej pohotovosti samosprávy,
lekári, učitelia, dôchodcovia aj firmy.
Vojna na Ukrajine, nezmyselné sankcie,
ktoré valcujú celú Európu... Zlyhávanie
vlády pri riešení problémov nám nedáva
veľkú nádej na riadne fungovanie štátu,
čo sa prejavuje aj v samospráve. Voľby 
v našej obci však prebehli dôstojne a v po-
koji. Dňa 24. novembra 2022 sa konalo
ustanovujúce obecné zastupiteľstvo a no-
vozvolený starosta Tibor Gajdošík aj 
s poslancami sa ujali svojich funkcií.  Do
konca roka sa konali ešte dve akcie. Obec
v spolupráci so Združením rodičov pri 
ZŠ s MŠ Dlhé Pole zorganizovali Poho-
dovú zábavu a Stretnutie s Mikulášom.
Boli to vydarené akcie, ktoré boli už pod
taktovkou nového vedenia obce. Na Via-
noce nás na chvíľu potešil biely sneh, ale
trvalo to krátko. Na prelome starého a no-
vého roka nastalo veľké oteplenie a deti 
si počas prázdnin neužili žiadne zimné
radovánky. Taký bol rok 2022 z môjho
pohľadu. Želám všetkým našim obča-
nom, aby rok 2023 bol taký, aký si ho že-
láme. Pokojný, radostný a v mieri.

Dana Veveričíková

AKTUALITY
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Spoločná fotografia novozvoleného starostu obce a poslancov na ustanovujúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 24. 11. 2022. 

PLÁNY NA ROK 2023 

V roku 2023 nás čaká veľa práce na dokončení rozbehnutých projektov 
a mojím cieľom je naštartovať aj nové. Bohužiaľ, aktuálna ekonomická situá-
cia nám výrazne obmedzuje väčšie investície v obci. Dom seniorov je už tesne
pred dokončením. Proces kolaudácie sme intenzívne rozbehli začiatkom
tohto roka, pripravujeme všetky podklady a verím, že do konca apríla 2023
bude ukončená. Prevádzku plánujeme spustiť koncom roka. Bude si to vyža-
dovať ešte nemalé finančné prostriedky, ktoré súvisia najmä s vybudovaním
a zariadením práčovne. Do budúcna uvažujeme s využitím práčovne nielen
pre potreby Domu seniorov, ale aj pre potreby občanov, ak bude záujem.

Z dlhodobého hľadiska sme začali pracovať na dvoch nových projektoch,
ktoré by som chcel spomenúť. Ide o výstavbu zberného dvora a rekonštruk-
ciu športového areálu v základnej škole na Kamencoch. Pre výstavbu zber-
ného dvora máme pripravený projekt ešte z roku 2018. Vzhľadom na jeho
finančnú náročnosť sa budeme uchádzať o podporu z Environmentálneho
fondu. Máme pripravený pozemok aj právoplatné územné rozhodnutie. 
Rozhodnutie rekonštruovať športový areál vzniklo len nedávno a je pláno-
vané z dlhodobého pohľadu na obdobie rokov 2024 – 2025. Pripravujeme
štúdiu a projekt k predloženiu na Fond pre podporu športu, kde sa budeme
uchádzať o finančnú podporu. Určite je potrebné riešiť aj menšie projekty 
v obci. Tie budeme realizovať operatívne z bežných finančných prostriedkov.
Mám na mysli doplnenie a rekonštrukciu kamerového systému, dokončenie
výmeny žiaroviek verejného osvetlenia za LED žiarovky, oplotenie cintorína
a podobne. V budúcnosti by som sa chcel venovať aj vybudovaniu nabíjacích
staníc pre elektrobicykle a elektromobily. Plánov je oveľa viac, limitujú nás
však finančné prostriedky. Našou základnou úlohou je zabezpečiť vzdelanie
detí a chod základných činností prenesených zo štátu na verejnú správu.
Dúfam, že sa nám podarí splniť aspoň časť uvedených projektov.

Tibor Gajdošík
Foto: archív OÚ 
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AKTUALITY/INFORMÁTOR

4

Obecný úrad Dlhé Pole
041/5696 260, 5696 388, 5696  490

Starosta
0918 629 038

Pošta Dlhé Pole
041/5696 254

Ambulancia praktického
lekára
041/5696 261

Zubná ambulancia
041/7649 415

Detská ambulancia Žilina
041/5110 857

Farský úrad Dlhé Pole
0950 450 433

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

Potraviny KORUNA, Markovská ul.
0907 890 264

Kvetinárstvo Hrivíková
041/5696 666

Kaderníctvo Truliková
0907 039 101

Urbariát (Po: 13.00 hod. – 16.00 hod.)
041/5696644

TIESŇOVÉ 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

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

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.

ÚRADNÉ HODINY  –  OBECNÝ ÚRAD OTVÁRACIE HODINY

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: 16.00 hod. – 17.00 hod.
Kontakt:
Mgr. Dagmar Cingelová 0907 048 649 
(je potrebné sa objednať deň vopred)

DROTÁRSKE MÚZEUM
(DOM J. H. BAKEĽA)

Pondelok – Nedeľa 

Kontakt: Juraj Šerík 0908 490 987,
0905 975 528, 0917 380 130
(prehliadku je možné dohodnúť
kedykoľvek) 
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AKTUALITY/POPLATKY
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Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác pre:
• fyzickú osobu .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 €
• právnickú osobu ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 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 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 €
• právnickú osobu .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 50 €

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ............................................................................................................................................................................................................................................. 10 €

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
• rodinný dom .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 35 €

SPRÁVNE POPLATKY NA ROK 2023

Rybársky lístok
• týždenný ............................................................................................................................................................................................................................... 1,50 €
• mesačný ........................................................................................................................................................................................................................................... 3 €
• ročný ...................................................................................................................................................................................................................................................... 7 €
• trojročný ..................................................................................................................................................................................................................................... 17 €

Žiadosť o výrub stromov ................................................................................................................................................................................. 10 €
Nahliadnutie do matrík za každý zväzok ............................................................................................................................ 2 €
Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu,
výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov,
registrov listín, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku ........................................................ 2 €
Vyhotovenie výpisu z matriky (rodný list, sobášny list, úmrtný list) ............................ 5 €

Vydanie potvrdenia o pobyte osoby .............................................................................................................................................. 5 €
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis .................. 2 €
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
do evidencie ................................................................................................................................................................................................................................. 2 €

MIESTNE POPLATKY NA ROK 2023

Vyhlásenie v miestnom rozhlase .................................................................................................................................................... 5 €
Predaj na verejnom priestranstve a vyhlásenie .............................................................................................. 10 €

PREDAJ
Kultúrny dom – malá sála ....................................................................................................................................................................... 50 €
Kultúrny dom – veľká sála ...................................................................................................................................................................... 80 €

SPOLOČENSKÉ AKCIE
Pre občanov s trvalým pobytom v obci
Malá sála a kuchyňa bez vykurovania ............................................................................................ 70 € + energie
Malá sála a kuchyňa s vykurovaním .............................................................................................. 100 € + energie
Veľká sála a kuchyňa bez vykurovania ...................................................................................... 120 € + energie
Veľká sála a kuchyňa s vykurovaním ............................................................................................ 130 € + energie
Príplatok pre občanov bez TP v obci ................................................................................................................................. 50 €
Pranie obrusov (za 1 obrus) .......................................................................................................................................................... 2,50 €

Poplatok za vodu ............................................................................................................................................................ 22 € (osoba/rok)

Poplatok za komunálny odpad ........................................................................................................... 36 € (osoba/rok)

Poplatok za psa ............................................................................................................................................................................... 7 € (pes/rok) 

Poplatok za vodovodnú prípojku .......................................................................................................................................... 100 €

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) .................................................................................. 25 €

Nájom domu smútku
(občania bez trvalého pobytu
v obci) .................................................................................. 40 €

Chladiace zariadenie ............................. 10 €

CINTORÍNSKE POPLATKY 
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1. zasadnutie OcZ dňa 03. 03. 2022
OcZ schválilo:
• Úpravu rozpočtu na rok 2022.

2. zasadnutie OcZ dňa 29. 03. 2022
OcZ schválilo:
• Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 3 so

spol. FD Management, s. r. o. Bratislava
o navýšení obstarávacieho nákladu na
„Výstavbu Domu seniorov v obci Dlhé
Pole.“

• Vyčlenenie finančných prostriedkov 
v rozpočte obce Dlhé Pole na splátky
navýšeného úveru z rezervného fondu
a spôsob zabezpečenia navýšeného
úveru.

3. zasadnutie OcZ dňa 23. 06. 2022
OcZ schválilo:
• Realizáciu prác naviac pri stavbe Do-

mova seniorov, ktoré zahŕňajú ob-
služnú komunikáciu, oplotenie a bránu,
video vrátnika a vonkajšie osvetlenie.

• Záverečný účet obce a celoročné hos-
podárenie obce Dlhé Pole za rok 2021
bez výhrad.

• Použitie prostriedkov z rezervného
fondu v priebehu roka 2022 na kapitá-
lové výdavky.

• Podpísanie zmluvy o zriadení vecného
bremena v prospech spoločnosti Stre-
doslovenská distribučná a. s. Žilina –
predĺženie NN vedenia.

4. zasadnutie OcZ dňa 22. 09. 2022
OcZ sa uznieslo:
• na VZN č. 1/2022 o výške mesačných

príspevkov zákonného zástupcu v škol-
ských zariadeniach.

5. zasadnutie OcZ dňa 21. 10. 2022
OcZ schválilo:
• Zostavenie programového rozpočtu

obce Dlhé Pole pre rok 2023.

6. zasadnutie OcZ dňa 10. 11. 2022
OcZ schválilo:
• Návrh na rozpočtové opatrenie – zapo-

jenie finančných prostriedkov z rezerv-
ného fondu obce na opravu strechy na
kultúrnom dome.

Ustanovujúce zasadnutie OcZ
dňa 24. 11. 2022
• Zloženie sľubov novozvoleného sta-

rostu obce a poslancov obecného za-
stupiteľstva.

• Zriadenie pracovných komisií a ich
predsedov.

• Schvaľovanie náležitostí sobášov na
obecnom úrade.

• Určenie platu starostu obce.
• Určenie poslaneckých obvodov.

7. zasadnutie OcZ dňa 10. 11. 2022
OcZ schválilo:
• Rozpočet obce na rok 2023.
• Rokovací poriadok obce Dlhé Pole.
• Použitie rezervného fondu na bežné 

výdavky.

OcZ sa uznieslo na:
• VZN č. 2/2022 o spádovej materskej

škole.
• VZN č. 3/2022 o určení výšky dotácie

na prevádzku a mzdy na dieťa v škol-
ských zariadeniach so sídlom na území
obce. 

• VZN č. 4/2022 o výške mesačných prí-
spevkov zákonného zástupcu v škol-
ských zariadeniach.

• VZN č. 5/2022 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

Z OBECNÉHO ÚRADU

6

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V roku 2022 sa konalo sedem zasadnutí obecného zastupiteľstva a ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva po komunálnych voľbách.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2023

Prehľad rozpočtovaných príjmov podľa hlavných kategó-
rií príjmov: 

Prehľad rozpočtovaných výdavkov podľa hlavných kate-
górií výdavkov: 

Hlavná Názov Suma v € Suma v € Suma v €
kategória Obec + ZŠ Obec: ZŠ:

spolu:

100 Daňové 914 320 914 320 0
príjmy

200 Nedaňové 161 160 111 160 50 000
príjmy

300 Granty 636 805 636 805 0
a transfery

100+200+300
Spolu: 1 712 285 1 662 285 50 000

400 Príjmové
finančné 119 853,72 119 853,72 0
operácie

100 + 200 + 300 + 400
Rozpočet  príjmov spolu: 1 832 138,72 1 782 138,72 50 000

Hlavná Názov Suma v € Suma v € Suma v € € 
kategória Obec + ZŠ Obec: ZŠ:

spolu:

600 Bežné 1 748 951,28 761 051,28 987 900
výdavky

700 Kapitálové 29 000 29 000 0
výdavky

800 Výdavkové 
finančné 40 853,72 40 853,72 0
operácie

600+700+800
Rozpočet  výdavkov spolu: 1 818 805 830 905 987 900

Hlavná Názov Suma v € Suma v € Suma v €
kategória Obec + ZŠ Obec: ZŠ:

spolu:
500 Prijaté 0 0 0

úvery
100 + 200 + 300 + 400 + 500
Rozpočet  príjmov spolu: 1 832 138,72 1 802 138,72 50 000
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Z OBECNÉHO ÚRADU

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Komunálne voľby v obci sa konali 29. októbra 2022. K volebným urnám prišlo 60,3 % oprávnených voličov. Do obecného za-
stupiteľstva bolo zvolených deväť poslancov, ktorí budú rozhodovať o základných otázkach života obce.
Rozdelenie poslaneckých obvodov medzi novozvolených poslancov je nasledovné:

ING. MARTA BORÁKOVÁ

Od súpisného čísla 250 – 350 
Novostavby – 1010, 1053, 1079,
1148, 1160

ING. RASTISLAV DANČÍK

Od súpisného čísla 80 – 200
Novostavby – 1093, 1103, 1131,
1154, 1155, 1170, 1181, 1192

ROMAN ĎURÁČIK          

Od súpisného čísla 791 – celá
Hlaváčová, kopanice
Novostavby – 1104, 1113, 1123,
1152, 1163, 1182, 1191, 1200

MGR. MARTINA ĎURČOVÁ       

Od súpisného čísla 451 – 550
Novostavby – 1028, 1039, 1042,
1109, 1145, 1167, 1183, 1189, 1193,
1208

MGR. RUDOLF KRÁLIK

Od súpisného čísla 663 – 733
Novostavby – 1054, 1077, 1101,
1110, 1136, 1156, 1165, 1197,
1204, 1205, 1207

PhDr. MAGDALÉNA
LACKOVÁ 

Od súpisného čísla 351 – 450
Novostavby – 1013, 1038, 1068,
1069, 1074, 1111, 1129, 1140, 1153,
1158, 1153, 1172, 1196

INGRID LETKOVÁ

Od súpisného čísla 1 – 80, 734 –
754, Osičie 758
Novostavby – 1022, 1032, 1049,
1052, 1066, 1067, 1097, 1115, 1116,
1139, 1146, 1135, 1166, 1185, 1186,
1187, 1199, 1201

PETER RYBÁRIK

Od súpisného čísla 551 – 630
Novostavby – 1014, 1030, 1055,
1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061,
1062, 1063, 1064, 1065, 1073, 1108,
1114, 1127, 1134, 1143, 1173, 1190,
1194, 1198, 1202

ING. DANA VEVERIČÍKOVÁ 
Zástupkyňa starosu obce 

Od súpisného čísla 201 – 249,
630 – 662
Novostavby – 1011, 1048, 1083,
1094, 1095, 1105, 1107, 1128, 1149,
1117, 1169, 1174, 1180, 1203

Ako hlavná kontrolórka obce pôsobí Ing. Viera Blažeková.

V OBCI PÔSOBIA TRI PRACOVNÉ KOMISIE:
Komisia pre výstavbu a životné prostredie
Predseda: Mgr. Rudolf Králik, členovia: Roman Ďuráčik, Peter
Rybárik 
Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie
Predseda: PhDr. Magdaléna Lacková, členovia: Mgr. Martina
Ďurčová, Ingrid Letková 
Finančná a sociálna komisia
Predseda: Ing. Dana Veveričíková, členovia: Ing. Marta Boráková,
Ing. Rastislav Dančík
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Pri riešení projektu sme vychádzali
z potrieb obce s prihliadnutím na fi-
nančné možnosti. Stavebné povolenie
bolo vydané júni 2020 a so stavbou sa
začalo v júni 2021. Financovanie je 
zabezpečené cez Štátny fond rozvoja
bývania formou úveru s úrokovou
sadzbou 0,5 %. Celkové náklady boli
vo výške 708 000 eur, z toho 600 000
eur formou úveru a 108 000 z prostri-
edkov obce. Počas výstavby došlo k vý-
raznému nárastu cien a nedostatku
stavebného materiálu, neskôr aj k ná-
rastu energií a pohonných hmôt. Táto
situácia sa stále zhoršovala a v roku
2022, keďže sme chceli stavbu dokon-
čiť, požiadala obec o navýšenie úveru
zo ŠFRB v zmysle platnej legislatívy o
231 000 eur, teda v súčasnosti je úver
vo výške 831 000 eur. Zároveň sa počas
výstavby vyskytli určité požiadavky na
práce naviac, ktoré financovala obec
po schválení obecným zastupiteľstvom.
Náklady obce doteraz predstavujú

výšku okolo 200 000 eur. Úver sa splá-
ca mesačne vo výške 3 700 eur po dobu
20 rokov.

Momentálne prebieha kolaudačné
konanie a preberanie stavby. Po kolau-

dácii obec požiada MPSVaR o zarade-
nie do siete poskytovateľov sociálnych
služieb a o príspevok na prevádzku.  Po
vyjadrení dotknutých orgánov je po-
trebné pripraviť všetko do prevádzky. 
V zariadení bude pracovať približne 
16 pracovníkov, hlavne opatrovateľ-
ky, upratovačky, zdravotnícky, sociálny
a ekonomický personál. Kapacita do-

ZO ŽIVOTA OBCE

8

Dom seniorov by mal byť spustený do pre-
vádzky už v tomto roku. Foto: archív OÚ

VÝSTAVBA DOMU SENIOROV

Príprava na stavbu Domu seniorov začala už v roku 2019, keď bola spra-
covaná projektová štúdia a následne projekt pre vydanie stavebného po-
volenia, ktorý realizovala spoločnosť A-PROJEKT Dvorany nad Nitrou.
Umiestnenie stavby na obecnom pozemku za zdravotným strediskom
bolo v súlade so schváleným územným plánom obce Dlhé Pole. 

Súčasťou každej izby je východ na terasu. Foto: archív OÚ
.
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ZO ŽIVOTA OBCE

mova je 28 klientov. Izby sú dvojlôž-
kové s východom na vonkajšiu terasu.
V jednej bunke sú dve izby, chodba,
WC a sprchový kút. Izby sú situované
na prízemí, kde sa nachádza aj jedáleň,
spoločenská miestnosť a kuchynská
časť s výdajňou teplej stravy. Obedy 
a večere sa budú variť v školskej ku-
chyni, ktorá je v bezprostrednej blíz-
kosti. Celý priestor na prízemí je
bezbariérový. Na poschodí sú kancelá-
rie, miestnosť pre opatrovateľky, ply-
nová kotolňa a technická miestnosť. 
V Dome seniorov môžu byť umiestnení
občania na základe žiadosti, zdravot-
ného posudku a rozhodnutia o umiest-
není. Zriaďovateľom bude obec Dlhé
Pole. Základné interiérové vybavenie
domova, teda postele, stolíky, stoličky,
skrine, vybavenie spoločenskej miest-
nosti a jedálne má už obec zakúpené
ešte v starých cenách v celkovej hod-
note 75 000 eur. Orientačne vypočítaná
platba pre jedného klienta bola v roku
2022 okolo 520 eur. Skutočné náklady
sa však vyrátajú pri  otvorení zariade-
nia podľa skutočných ekonomicky
oprávnených nákladov. Určite však bu-
dú vyššie ako pôvodná odhadovaná

Interiér zariadenia je takmer hotový. Foto:
archív OÚ 

cena z dôvodu navýšenia energií aj po-
travín. Platba bude pozostávať z dô-
chodku klienta a z príspevku štátu na
prevádzku. V naliehavých prípadoch
môže byť nápomocná aj obec. Tá zatiaľ
eviduje 25 záujemcov o umiestnenie na
celoročný pobyt. V prípade požiadavky
občanov je v pláne otvoriť a prevádzko-
vať aj denný stacionár. Do otvorenia

čaká obec ešte veľa administratívnych
úkonov a príprav. To je naplánované na
september 2023, aj keď prostriedky zo
štátu na prevádzku  budú k dispozícii
až v januári 2024. Zvyšné mesiace by
chcela obec pokryť z vlastných zdrojov,
ktoré sú už súčasťou rozpočtu na rok
2023. 

Dana Veveričíková

WORKOUTOVÉ IHRISKO
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Nové workoutové ihrisko bude slúžiť obyvateľom obce. Foto: archív OÚ

V športovom areáli pri základnej škole pribudlo nové workoutové
ihrisko pre malých i veľkých. Workout je kombináciou funkčného tréningu
v spojitosti s cvičením s vlastnou váhou. V dnešnej dobe sú medzi mláde-
žou ako aj širokou verejnosťou takéto cvičenia veľmi populárne. Športovisko
je veľkým prínosom pre všetkých, ktorí radi športujú na čerstvom vzduchu
a dbajú na svoje zdravie. Taktiež je veľkou pomôckou na tréningy pre špor-
tové kluby, ktoré v obci pôsobia. Projekt financovala ZŠ s MŠ Dlhé Pole 
a obec Dlhé Pole.

PROJEKT KOMPOSTÉROV  
Obec Dlhé Pole získala v roku 2022 sumu vo výške 4 750 eur zo Slovenskej

agentúry životného prostredia. Financie budú určené na nákup kompostérov
vo verejnom priestore. Taktiež sa použijú na nákup podpornej techniky, a to dr-
viča záhradného odpadu, bubnovej kosačky a plotových nožníc. Zámerom
obce pre uskutočnenie tohto projektu je zvýšenie zhodnotenia biologického
odpadu a jeho opätovné využitie. Kompostéry budú umiestnené na cintoríne,
pri základnej škole, materskej škole, zdravotnom stredisku a v obecnom parku.

Monika Ďuráčiková
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Obec Dlhé Pole ste viedli 20 rokov. To
je pomerne dlhý čas, aké boli Vaše
očakávania, keď ste nastúpili v roku
2002 do funkcie?

Je to skutočne dlhá doba a keď sa
obzriem, zdá sa mi, že to prebehlo veľ-
mi rýchlo. Keď som prvý raz kandido-
vala, bola som v očakávaní, čo všetko
sa bude diať. Skúsenosti s prácou s ľuď-
mi som už mala. Pracovala som na so-
ciálnom odbore na okresnom úrade 
a taktiež som pôsobila ako poslankyňa
obecného zastupiteľstva a zástupkyňa
starostu Ondreja Fuljera. Funkcie som
sa nebála, ale mala som rešpekt. Mys-
lím si, že som zanechala v obci určitú
stopu a možno budem ľuďom aj chý-
bať. Najviac asi tým starším, ktorí si na
mňa zvykli.   

Na čo ste počas svojho pôsobenia naj-
viac hrdá? 

Tých vecí je určite viac, vždy si veľ-
mi rada spomeniem na organizovanie
drotárskej výstavy Dlhopoľskí páni maj-
stri v roku 2008, ktorou sme si pripo-
menuli históriu obce a Prvú výstavu
drotárstva a jeho národopisu z roku

Určite áno, ale nielen to. Pre mňa
bolo prioritou vždy školstvo a sociálne
veci. Výchova a vzdelávanie je dôležitá
oblasť a úlohou obce ako zriaďovateľa
ZŠ s MŠ Dlhé Pole bolo vytvoriť dobré
podmienky. Starší občania, vzhľadom
na svoj vek a zdravotný stav, potrebujú
pomoc obce asi najviac. Už od nástupu
do funkcie som nosila v sebe myšlienku
postaviť Dom seniorov. Podarilo sa to
napokon až v poslednom volebnom ob-
dobí. Dôležité je, že budova už stojí,
hoci kým bude v prevádzke, čaká vede-
nie obce ešte veľa práce. Mám záujem
aktívne sa podieľať na uvedení do pre-
vádzky. Mojím cieľom bolo postaviť ta-
kéto zariadenie v obci najmä preto, že
som počas môjho pôsobenia často vy-
bavovala umiestnenie našich občanov
do iných zariadení, často aj mimo
okres. Videla som, aké je pre nich ťažké
opustiť rodnú obec, preto som chcela,
aby bol Dom seniorov aj v Dlhom Poli
a naši občania  boli v domácom pro-
stredí v blízkosti svojich príbuzných.
Tiež som rada, že sa mi podarilo za-
chovať v našej obci zubnú ambulanciu.

Odišli ste z postu starostky spokojná,
že ste dotiahli veci do konca, resp. pri-
pravili ste ich tak, aby sa mohli bez
problémov dokončiť?

Veľmi som zvažovala, či ešte pôj-
dem kandidovať na pozíciu starostky
alebo nie. Na jednej strane som si my-
slela, že v tejto ťažkej dobe by boli moje
20-ročné skúsenosti užitočné, na strane
druhej stála rodina a zdravie. Bolo to
najťažšie rozhodnutie v mojom živote,
ale povedala som si, že ponúknem svoje
skúsenosti a vedomosti a pôjdem kan-
didovať za poslankyňu. To sa podarilo 
a rada by som pomohla dokončiť roz-
pracované projekty. Novozvolený sta-
rosta Tibor Gajdošík pôsobil ako môj
zástupca, takže situáciu pozná a som
presvedčená, že obec je v dobrých ru-
kách. Pri tejto príležitosti by som sa
však chcela poďakovať všetkým obča-
nom, ktorí mi prejavovali podporu a po-
moc pri mojom pôsobení ako starostky.
Ďakujem aj poslancom obecného za-
stupiteľstva za spoluprácu a konštruk-
tívny prístup pri riešení obecných
záležitostí. Mojou snahou bolo riešiť
veci pragmaticky, bez emócií, dosiah-
nuť dohodu, obec zjednocovať, nie roz-
deľovať. A pokiaľ bude nové vedenie

1940. Vďaka Považskému múzeu a ľu-
ďom z obce, ktorí na výstave pomáhali,
bola taká úspešná. Vtedy som si uvedo-
mila, že v tomto by sme mali pokračo-
vať a dostať drotárstvo viac do pove-
domia. Som rada, že sa nám podarilo
zriadiť Pamätnú izbu drotárskych tra-
dícií, boli sme nápomocní pri budovaní
Drotárskeho múzea J. H.-Bakeľa a teší
ma, že drotárstvo je zapísané v Zozna-
me nehmotného kultúrneho dedičstva
UNESCO. Pyšná som aj na vydanie
monografie Dlhé Pole História a súčas-
nosť. Je to výnimočné spoločné dielo 
a ďakujem všetkým, ktorí sa na ňom
podieľali. Ľudia majú o knihy veľký zá-
ujem, najmä tí, čo žijú mimo rodnej
obce. Prišlo mi veľa krásnych ďakov-
ných listov. Ešte ma teší, že sa mi poda-
rilo nadviazať veľmi dobrú spoluprácu 
s obcou Opoj. Občania oboch obcí sa
často navštevujú a tie stretnutia sú plné
radosti. Môžem prezradiť, že v roku
2023 pripravujú Opojčania podujatie,
na ktoré nás chcú pozvať.

Je teda história, drotárstvo a celkovo
kultúra niečo také Vám srdcu blízke?

10

VŽDY RADA POMÔŽEM
Sedíme v zasadacej miestnosti obecného úradu. O chvíľu začne zasadnu-
tie obecného zastupiteľstva a my sa rozprávame. Tentokrát je to však iné.
Dana Veveričíková už nie je starostkou a náš rozhovor sa netýka riešenia
aktuálnych problémov. Stretli sme sa preto, aby zhodnotila svoje pôso-
benie v obci.  

ROZHOVOR

Dana Veveričíková má stále chuť pomá-
hať a zúčastňovať sa života v obci. Foto:
Magdaléna Lacková
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ROZHOVOR

potrebovať moje skúsenosti, vždy rada
pomôžem. Napriek vysokej inflácii a veľ-
kým cenám energií odovzdávam obec 
v štandardnej finančnej kondícii bez
dlžôb a exekúcií. 

Existuje niečo, čo sa Vám nepodarilo
podľa predstáv? Máte takpovediac tŕň
v päte?

Priznám sa, že väčšina vecí, ktoré
sme mali naplánované, sa podarili. Som
rada, že sme zrekonštruovali budovu
základnej školy, telocvične, zdravotné
stredisko, obecný úrad, kultúrny dom,
dom smútku, opravili sme mosty, 
miestne komunikácie, obecný vodovod,
postavili nové zastávky, opravili pom-
níky, osadili pamätné tabule, podarilo
sa nám zregulovať potoky na dolnom
konci, tých projektov bolo za tie roky
skutočne veľa. Trápi ma však, že sa nám
nepodarilo zrekonštruovať celú budo-
vu materskej školy. Je to veľká budo-
va v centre obce a v čase svojho otvore-
nia bola jednou z najreprezentatív-
nejších škôl v celom okolí. Za desiatky
rokov sa na nej však podpísal zub času.
Vymenili sme síce okná, zriadili novú
kotolňu, vynovili triedy a sociálne za-
riadenia, ale iba na poschodí, kde sa
nachádza škôlka. Mala som pripravený
projekt na výmenu strechy a okien aj na
ďalších poschodiach, ale vždy keď sme
žiadali financie z dotácií, stroskotalo to
na otázke vlastníctva budovy. Tá je totiž
majetkom cirkvi, obec ju má len vo vý-
požičke.   

Neuvažovali ste teda o jej odkúpení?
Odkúpenie je možné, ale obec ne-

mala nikdy toľko finančných prostried-
kov, aby sa to mohlo zrealizovať. Radšej
sme zvolili cestu 30-ročného prenájmu,
ktorý nám dovoľuje robiť aspoň nejaké
rekonštrukcie. Preto by som apelovala
na súčasné vedenie obce, aby sa po-
stupne renovovali aj ostatné priestory.
Okrem materskej školy sa tam nachá-
dza tiež Pamätná izba drotárskych tra-
dícií, obecná knižnica, sídli v nej hu-
dobná škola. Je to v podstate kultúrne
centrum obce a bola by škoda, keby bu-
dova chátrala. Je to totiž zdravý objekt,
aj keď vzhľadom na pôvodné vysoké
stropy energeticky náročný. 

Obec čaká v budúcnosti kanalizácia,
v akom stave je tento projekt? 

Projekt Odkanalizovanie obcí Di-
vina, Divinka, Svederník, Dlhé Pole je
momentálne v štádiu, že bolo vydané
územné rozhodnutie. Investorom pro-

to spojí do jedného zberača. Všetky
obce v našom projekte sa odkanalizujú
cez Kotešovú do existujúcej čističky 
v Hornom Hričove. 

Prečo nebude kanalizácia aj vo vyš-
ších častiach obce, napríklad na Hla-
váčovej?

Tam to nie je možné, pretože od
Píly nasleduje dlhý takpovediac slepý
úsek bez domov, kde by nemal kto pla-
tiť stočné. Obec túto skutočnosť síce
pripomienkovala, ale investor sa roz-
hodol kvôli vysokým finančným nákla-

jektu je SEVAK a naposledy sa riešilo
majetkové vysporiadanie pozemkov
ulíc a ciest, cez ktoré kanalizácia pove-
die, mnohé boli totiž v súkromnom
vlastníctve. Predpokladám, že stavebné
povolenie by mohlo byť vydané v roku
2023, potom prebehne verejné obstará-
vanie a samotná realizácia by mohla
začať o dva – tri roky. To je však iba
hrubý odhad, keďže celospoločenská si-
tuácia je náročná a nik nevie, čo nás
čaká. Stavebné práce by mali  začať od
horného konca spod Píly po hlavnej
ceste až po Keblov, Svederník a tam sa

Otvorenie výstavy Dlhopoľskí páni majstri v roku 2008 považuje bývalá starostka za
jeden z pekných momentov vo funkcii. Foto: archív OÚ

Počas pôsobenia Dany Veveričíkovej navštívil obec v roku 2014 prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič. Foto: Magdaléna Lacková 
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dom trať nepredĺžiť. Navyše, keby sa
tento úsek premietol do ceny stočného
pre všetkých obyvateľov, cena pre os-
tatné domácnosti by bola oveľa vyššia. 

Ovplyvní kanalizácia fungovanie
obecného vodovodu? 

Podľa môjho názoru, zatiaľ určite
nie. Ja, ako aj moji predchodcovia, sme
sa vždy snažili o to, aby vodovod v obci
fungoval. Verím, že aj súčasné vedenie
je takto nastavené. Pre občanov je
obecný vodovod, hlavne vzhľadom na
cenu, veľkou výhodou a viem, že si že-
lajú, aby ostal v správe obce. Nikdy však
nevieme, kto bude riadiť obec v budúc-
nosti a či neodovzdá vodovod vodáren-
skej  spoločnosti, ako to urobili mnohé
obce pri výstavbe kanalizácie. 

Čo bolo pre Vás pri výkone funkcie
starostky najťažšie?

Veľmi som sa obávala práve spomí-
naného vodovodu, pretože jeho pre-
vádzka bola náročná. Navyše, v roku
2010 došlo k zmene zákona. Na pre-
vádzkovanie obecného vodovodu je po-
trebné mať odborne spôsobilú osobu.
MŽP umožnilo starostom urobiť si ta-
kéto osvedčenie, ja som to využila 

a správe vodovodu som počas svojho
pôsobenia venovala skutočne veľa času.
Dopĺňali sme zdroje, vymenili trate,
zriadili dispečing, čo nám veľmi po-
mohlo pri vyhľadávaní a odstraňovaní
porúch. Keďže toto osvedčenie nie je
jednoduché získať fyzickým osobám 
a platnosť môjho je neobmedzená, som
ochotná aj naďalej zastrešovať jeho pre-
vádzku a pomôcť tak novému staros-
tovi. Ťažkým obdobím boli aj situácie
spojené s povodňami, snehovou kala-
mitou a veternou smršťou. Tiež som za-
žila požiar rodiny Jarošovej na Skalke,
keď okrem materiálnej pomoci potre-
bovali aj morálnu podporu. Doteraz
máme veľmi hlboký priateľský vzťah.
Za najťažšie však považujem dva roky
pandémie. Ten strach a neistota pozna-
čili asi každého z nás. Pre mňa to bolo
namáhavé z organizačného hľadiska 
a tiež som sa veľmi bála, aby boli ľudia
v obci v poriadku. Asi toto bol prvotný
impulz, keď som začala premýšľať, či
ešte pôjdem kandidovať. 

V dianí obce ostávate, ale určite bu-
dete mať viac voľného času ako v mi-
nulosti. Ako by ste ho chceli využiť?

V prvých dňoch som si nevedela

zvyknúť, že už nie som starostka. Po-
viem úprimne, bolo to ťažké, a asi iba
ten, kto to zažil, si to vie predstaviť. Ale
mám štyri vnúčatá, takže by som chcela
tráviť viac času s nimi. A tiež sa potre-
bujem venovať sama sebe, viac sa hýbať.
Chvalabohu, cítim sa ešte celkom
dobre, takže by som bola rada osožná
aj v obci, ale rodina bude už na prvom
mieste. Som im to po tých dlhých ro-
koch dlžná. 

Ďakujem za rozhovor a želám veľa
zdravia a sily v ďalšom živote. 

Magdaléna Lacková
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ROZHOVOR

Ing. Dana Veveričíková sa naro-
dila 24. 1. 1959 v Žiline. Vyštu-
dovala Vysokú školu dopravnú 
v Žiline. Po jej skončení praco-
vala na odbore sociálnych vecí
na Okresnom úrade v Žiline. Od
roku 1998 pôsobila ako poslan-
kyňa obecného zastupiteľstva 
a zástupkyňa starostu obce. V ro-
ku 2002 sa stala starostkou obce
Dlhé Pole a vo svojej funkcii vy-
trvala 20 rokov. V roku 2022
bola zvolená do obecného zastu-
piteľstva. Žije v Dlhom Poli, 
s manželom Vladimírom majú
dve deti a štyri vnúčatá. Slávnosť pri príležitosti 700. výročia od prvej písomnej zmienky o Dlhom Poli v auguste

2021. Spoločná fotografia vtedajšej starostky obce s poslancami, kňazom a organizá-
tormi podujatia v Kostole sv. Martina. Foto: Magdaléna Lacková 
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Ako si sa dostala na audienciu k pápežovi?
Všetko to začalo ešte vo februári minu-

lého roka. Dátum 24. 2. 2022 ostane navždy 
v mojej pamäti. Cestou do práce som neverila
slovám z rádia, myslela som si, že to nie je
pravda.  Keď som na druhý deň na sociálnych
sieťach videla, že Milan Dubec prerába neby-
tové priestory na tábor pre utečencov, zľakla
som sa. Ani neviem čoho. Asi predstavy, že 
v budove Vuralu, sídle firmy KROS a. s., kde
pracujem, budú chodiť cudzí ľudia. A v nedeľu
o 16.00 som už na 4. poschodí pomáhala ob-
liekať obliečky, rozkladať detské postieľky, ko-
legovia stĺkali paravány... Začal sa tvoriť tím
Camp Žilina. Všimla som si aj ľudí, ktorých
som sa sprvu bála. Predstavovala som si ich
úplne inak. Niektorí prišli s kufrom, iní len 
s igelitkami. Matka s deťmi tíško sedela v kú-
tiku miestnosti... V utorok z Nadácie Milana
Dubca prišla do našej firmy prosba o uvoľne-
nie niekoho na plný úväzok. Tak som sa stala
súčasťou Campu Žilina. Prvé dni boli plné ná-
ročných momentov a zároveň neopísateľnej
sily pomáhať... Pomáhať ľuďom, ktorí mali po
príchode strach v očiach. Príbehy mnohých 
z nich boli kruté.  Kto nemohol pomôcť fyzic-
ky ako dobrovoľník, robil tak finančne alebo
iným spôsobom. Stáli za nami skvelí ľudia zo
spoločnosti Reinoo a. s., ktorí sa Campu ve-
novali vo dne, v noci. Počas prvých štyroch
mesiacov intenzívne pomáhali desiatky orga-
nizácií a podporovateľov zo Slovenska aj mi-
mo neho. Je ťažké všetkých vymenovať. Boli
to stovky dobrovoľníkov z rôznych oblastí 
z celého sveta. Pravidelnou súčasťou Campu
Žilina boli desiatky ľudí. Ja som bola aj člen-
kou krízového štábu mesta Žilina ako zástup-
ca za Nadáciu Milana Dubca a Camp Žilina.
Predošlé roky som sa venovala u nás v Dlhom

Poli komunitným aktivitám pre deti, mládež 
a dospelých a tiež sme vo firme podporovali
rodiny so zdravotným znevýhodnením detí,
rodičov a ľudí v sociálnej núdzi. Ale to, čoho
sme boli súčasťou v Campe Žilina, to bolo po-
slanie. Pomohli sme viac ako 2200 ľuďom.
Milan Dubec a jeho manželka Renáta, ktorých
som dovtedy nepoznala, vytvorili okolo seba
atmosféru pomoci a ľudskosti. Žiaľ, vojna ne-
skončila. Postupne sme odídencom z Ukra-
jiny pomáhali s návštevou lekára, hľadaním
práce, s potrebnými vecami pre život. Viac ako
5000 ľuďom sme zo zbierok prostredníctvom
Ukrainska Spilka poskytli humanitárnu
pomoc a začali sme organizovať výučbu slo-
venského jazyka. V spolupráci s Unicef a Ško-
lou dokorán sme vytvorili Hračkárnicu. Je to
priestor na neformálne vzdelávanie, tvorivé
dielne pre deti,  komunitné stretávanie sa mlá-
deže a dospelých. Všetko toto bolo a je možné
realizovať len spoluprácou. Pani prezidentka
Zuzana Čaputová navštívila Camp Žilina 
13. apríla. Keď prišlo pozvanie, že si ma vy-
brala ako člena delegácie pri návšteve Svätého
otca vo Vatikáne, bolo to pre mňa obrovským
prekvapením a poctou zároveň. 

O čom si sa so Svätým otcom rozprávala?
O stretnutí s pápežom som sa neodvážila

ani snívať. A zrazu som stála v Sále bibliotéky
Apoštolského paláca, kde nevkročí hocikto 
a Svätý otec tam víta hlavy štátov. Bol to silný
moment, pretože počas celého dňa sme vedeli,
prečo tam sme. Prezidentka ma predstavila,
Svätý otec mi podal ruku a ja som mu mohla
povedať slová, ktoré sa ťažko hľadali. Hovorila
som o tom, že verím, že jeho a naše modlitby
budú posilou pre ľudí... že pokora, ľudskosť 
a vzájomná láska sa bude opäť šíriť svetom,

pretože každý z nás je kúskom tohto sveta.
Ako dar som prijala medailu pri príležitosti
10. výročia pontifikátu pápeža Františka. Vý-
nimočným momentom bolo aj odovzdanie
darov Svätého otca pani prezidentke. Jedným
z nich bola totiž  medaila z bronzu zobrazu-
júca nášho patróna farnosti Dlhé Pole svätého
Martina. Svätý otec vysvetľoval, aké dôležité je
pomáhať ľuďom, byť tolerantní a rešpektovať
sa navzájom. Prijatie u pápeža vo Vatikáne
bolo pre mňa neopísateľnou poctou. Ďakujem
za pozvanie pani prezidentke, ktorá je veľmi
ľudská, má veľké srdce a silu osobnosti. Ne-
bolo to iba o účasti v delegácii pri stretnutí 
s pápežom Františkom. Celý deň bol plný 
priateľských rozhovorov. 

Čo pre Teba tento zážitok znamená?
Tento deň bol naozaj výnimočný. Do Rí-

ma som si so sebou niesla pocit vďačnosti 
a pokory. Zažiť tieto momenty som mohla aj
vďaka podporovateľom a dobrovoľníkom,
ktorí pomáhali častokrát s vypätím posled-
ných síl a zároveň s plným nasadením. Počas
dňa mi išli hlavou myšlienky na množstvo
ľudí, ktorí prišli so strachom v očiach, pre kto-
rých sme boli v určitom momente jediným
útočiskom. Tá naša chladná, skromná budova
Vuralu, ktorá pre mňa znamenala budovu,
kde pracujem sa zo dňa na deň stala pre nie-
koho „dočasným domovom“. Bolo mi cťou
stretnúť sa so Svätým otcom, no zároveň,  keby
bola možnosť, ihneď by som sa vzdala tohto
dňa plného výnimočných zážitkov, rozhovo-
rov, energie a pokory, keby 24. 2. 2022  nemu-
seli ľudia zo susednej Ukrajiny utekať, neboli
bez svojich blízkych a neprichádzali o svoje
domovy. Myslela som na silu objatia, ktoré
sprevádzalo naše chvíle v Campe. Počas uply-
nulých mesiacov bolo náročné udržať v sebe
energiu, aby som ju mohla rozdávať a podpo-
rovať iných. V náročných momentoch som si
opakovala vetu od mojej mamy: „Martinka,
pán Boh nám naloží na plecia len toľko, koľko
vie, že zvládneme.“ Tento rok mi priniesol do
života množstvo vzácnych ľudí, predovšetkým
Milana Dubca a jeho manželku Renátu, ktorí
sú doslova generátorom energie s neskutoč-
ným odhodlaním robiť svet krajším a lepším.
Veľmi ma podporili aj majitelia našej spoloč-
nosti, kolegovia a najmä rodina, ktorá bola
oporou mne, aby som mohla ja byť oporou
ďalším. Verím, že dátum 10. 12. 2022 bude pre
nás Slovákov a Slovensko symbolom energie,
súdržnosti, sily a odhodlania pomáhať. Nie je
to len o pomoci ľuďom z Ukrajiny, ale aj o na-
šich bežných dňoch, postojoch, hodnotách.
Verím, že snaha pomáhať a byť solidárni, aj
keď sme rozdielni, no zároveň jedineční, bude
súčasťou našich dní a bude nám dodávať silu
naplniť hlavný odkaz Svätého otca. 

Magdaléna Lacková

ZAUJÍMAVOSŤ
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NÁVŠTEVA U PÁPEŽA  
Martina Ďurčová bola súčasťou oficiálnej delegácie Slovenskej republiky,
ktorá sa 10. decembra 2022 stretla s pápežom Františkom vo Vatikáne.
Spolu s ďalšími piatimi osobnosťami z rôznych sfér spoločenského života
tak sprevádzala prezidentku Zuzanu Čaputovú. 

«  Martina Ďurčová na stretnutí s pápe-
žom Františkom vo Vatikáne. Vľavo pre-
zidentka Slovenskej republiky Zuzana
Čaputová. Foto: archív Martiny Ďurčovej 
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KNIHA HORNÉHO POVAŽIA
2021

Monografia obce Dlhé Pole – História
a súčasnosť I., II. získala titul Kniha Hor-
ného Považia 2021. Túto súťaž vyhlasuje
Krajská knižnica v Žiline a v 16. ročníku
bolo nominovaných 41 knižných titulov, 
z toho 22 v kategórii beletria a 19 v kate-
górii odborná literatúra. Podmienkou bo-
lo, aby knihy vydané v roku 2021 boli spä-
té s regiónom  Horné  Považie témou alebo
osobou autora textovej či obrazovej časti.
O poradí kníh v súťaži rozhodovalo 1610
platných hlasov. Monografia našej obce
zvíťazila v kategórii odborná literatúra,
keď získala 252 hlasov. Slávnostného vy-
hodnotenia, ktoré sa konalo 26. 4. 2022 
v priestoroch knižnice sa zúčastnili zos-
tavovateľky Klára Trháčová a Magdaléna
Lacková, starostka obce Dlhé Pole Dana
Veveričíková a grafici Tibor Majerčík 
a Miroslav Pfliegel ml. Ďakujeme všetkým,
ktorí za knihy hlasovali! Oba tituly je ešte
stále možné kúpiť na obecnom úrade. 

DEŇ MATIEK
Oslava Dňa matiek bola po dvoch ro-

koch pandémie prvým kultúrnym podu-
jatím v obci. V nedeľu 8. mája sa v sále
kultúrneho domu opäť stretli mamy, staré
a prastaré mamy. Kultúrny program otvo-
rilo vystúpenie detského speváckeho zbo-
ru S-ZUŠ Yamaha pod vedením Zuzany
Štachurovej. Zábavu rozprúdili heligon-
kári s pedagógom Martinom Mintálom 
a piesne folklórnej skupiny Drotár aj
Dlhopoľskí heligonkári rozospievali celé
publikum. Okrem pestrého programu
ženy potešilo i sladké občerstvenie a kve-
ty. Prítomné dámy prežili príjemné popo-
ludnie a oddýchli si tak od každodenných
starostí a povinností. 

UVÍTANIE DETÍ
DO ŽIVOTA 

Narodenie dieťaťa je pre každého ro-
diča veľkou udalosťou plnou radosti. Ma-
lých Dlhopoľčanov narodených v roku
2021 uvítala do života 9. júna 2022 v kult-
úrnom dome starostka obce Dana Veve-
ričíková. Po slávnostnom príhovore sa
mamičky podpísali do Pamätnej knihy 
a okrem malého darčeka dostali od vede-
nia obce aj peňažný príspevok. Osem
chlapcov (Roman, Tomáš, Kristián, Ma-
tej, Lukáš, Matúš, Sebastián a Alex) a osem
dievčat (Linda, Jazmína, Alexia, Nela,
Barbora, Elena Samira, Viktória a Sofia)
sa tradične odfotili so svojimi rodičmi či
súrodencami v drevenej kolíske. Sprie-
vodný program a posedenie rodičov s deť-
mi spríjemnilo vystúpenie žiakov S-ZUŠ
YAMAHA.
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KULTÚRA

Vyhlásenie výsledkov súťaže Kniha Horného Považia 2021 v Krajskej knižnici v Ži-
line. Foto: archív OÚ

Na podujatí Deň matiek nechýbalo vystúpenie skupiny Dlhopoľskí heligonkári. Foto:
archív OÚ

V roku 2021 sa v obci narodilo 16 detí. Uvítané do života boli v kultúrnom dome.
Foto: archív OÚ
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STRETNUTIE DÔCHODCOV 
Dňa 20. októbra 2022 obec usporiadala

pri príležitosti mesiaca úcty k starším stret-
nutie dôchodcov nad 70 rokov, ktorí sa zišli
v kultúrnom dome v hojnom počte a v oča-
kávaní, že prežijú príjemné popoludnie. Na
úvod ich privítala starostka obce, ktorá im
zaželala veľa zdravia, Božieho požehnania
a porozumenia od svojich najbližších.
Kultúrny program tradične otvorili žiaci 
S-ZUŠ Yamaha. V ďalšom vstupe sa pred-
stavili folklórny súbor Drotár a Dlhopoľskí
heligonkári. Po výdatnom občerstvení 
a bohatom kultúrnom programe ešte prí-
tomných čakal milý darček a zápis do Pa-
mätnej knihy obce. 

POHODOVÁ ZÁBAVA
V sobotu 19. novembra 2022 sa v obci

konečne zabávalo! Pohodovú zábavu už po
ôsmykrát pre občanov pripravilo Združe-
nie rodičov ZŠ s MŠ v spolupráci s obcou
Dlhé Pole. Po dvojročnej prestávke sa sála
kultúrneho domu zaplnila do posledného
miesta. Zábavu otvorila predsedníčka
združenia Daniela Štrbániková, ktorá prí-
tomných privítala a uviedla vystúpenie 
žiakov hudobnej školy Yamaha. Domácich
doplnil folklórny súbor Lieska. Deti 
z oboch súborov ukázali, akí sú výborní
speváci, tanečníci aj hudobníci. Vystúpenia
v ich podaní si vyslúžili srdečný potlesk.
Potom zábava pokračovala pri tónoch ob-
ľúbenej hudobnej skupiny Viva Band. Po
tanci sa podával vynikajúci kotlíkový guláš,
ktorý prítomným dodal silu do ďalších ta-
nečných kreácií. Krátko po polnoci všetci
netrpezlivo čakali na tombolu s hodnot-
nými cenami a dobrá nálada pokračovala
do skorých ranných hodín.

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 
Mikuláš so svojimi pomocníkmi nav-

štívili našu obec v piatok 9. decembra 2022.
Počasie síce neprialo, ale na ich príchod 
a rozsvietenie stromčeka čakalo v obecnom
parku množstvo detí s rodičmi. Potom 
sa všetci presunuli do kultúrneho domu.
Mikuláša potešili pekné básničky či pes-
ničky. Čert odišiel naprázdno, lebo žiadne
neposlušné dieťa nenašiel a anjelici s ra-
dosťou odovzdali všetky sladké balíčky.
Najväčšie prekvapenie však prišlo neskôr.
Radosť z balíčkov v detských očiach vy-
striedala radosť z príchodu kúzelníka. Po-
čas programu si prítomní pochutili na vý-
bornej kapustnici, čaji aj mikulášskom
punči. Bol to piatok plný krásnych zážitkov,
ktorý tradične zorganizovalo Združenie ro-
dičov ZŠ s MŠ Dlhé Pole a obec Dlhé Pole. 

Monika Ďuráčiková,
Magdaléna Lacková
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Pohodová zábava sa niesla vo výbornej atmosfére. Parket bol plný počas celého
večera. Foto: archív ZRŠ 

Mikuláš a jeho pomocníci priniesli deťom veľa radosti. Foto: archív ZRŠ

Seniorov potešilo vystúpenie folklórnej skupiny Drotár. Foto: archív OÚ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Aktivity
Minulý rok bolo v škole naozaj rušno a veselo. Výučba sa

totiž realizovala naplno prezenčne. Vo februári sa druháci
spoločne s triednou učiteľkou preniesli do krajiny rozprávok
a čítali si obľúbené knižky. Marec bol plný aktivít spojených
s prírodou. Najskôr sa druháci zúčastnili zaujímavej pred-
nášky s názvom Keď sa povie mokraď a prváci sa dozvedeli
viac o problematike separovania odpadu na besede Nebuď
separé, separuj! Na konci mesiaca si druháci a štvrtáci pri-
pomenuli Deň vody a Deň Zeme. V apríli sa na škole konalo
podujatie s názvom Prejav sa pohybom, na ktorom žiaci spo-
znali rôzne tanečné štýly. Počas mesiaca známeho ako me-
siac lesov robili tretiaci rôzne aktivity spojené s touto
tematikou. Žiaci a učitelia základnej školy sa aj tento rok za-
pojili do aktivity Tehlička pre Afriku. V júni sa roztrhlo vrece
so školskými výletmi. Deviataci boli v Ružomberku a  Sta-
rom Smokovci, ôsmaci v Bratislave aj na DOD strojárskej
firmy v Kysuckom Novom Meste. Žiaci prvého stupňa sa te-
šili z návštevy Rozprávkového lesa v Nezbudskej Lúčke. Pr-
váci a druháci sa v rámci krúžku Zábavná školička zapojili
do projektu Edulab Kozmix Aj zvieratá komunikujú. Sied-
maci boli zase úspešní v súťaži Hrdinovia internetu. Pred
prázdninami zažila celá škola zaujímavé stretnutie so zá-
chranármi z Operačného strediska Záchrannej zdravotnej
služby SR a študentkami Strednej zdravotnícke školy v Ži-
line, na ktorom získali žiaci mnoho užitočných rád a prak-
tických zručností. 

Nový školský rok 2022/2023 začal slávnostnou sv. omšou
Veni Sancte v Kostole sv. Martina a pokračoval na školskom
dvore. Do lavíc si sadlo 194 žiakov. V septembri absolvovali
branné a v októbri sa venovali jesenným dekoráciám. Na
jeseň sa škola zapojila do celoslovenskej verejnej dobročinnej
zbierky Biela pastelka aj do tradičnej aktivity Milión detí 
sa modlí ruženec. Na konci októbra sa žiaci 8. triedy zúčast-
nili pozorovania komunálny volieb a volieb do VÚC v našej
obci. Bohatý na aktivity bol aj november. RÚVZ odmenil 
žiačky 5. triedy za výtvarnú aktivitu Takto trávim svoj voľný
čas. Žiaci druhého stupňa sa zapojili do Európskeho dňa ja-
zykov, ôsmaci navštívili Rosenfeldov palác v Žiline a piataci
strávili spoločný čas na opekačke. Žiaci druhého stupňa sa
zúčastnili Dušičkového výstupu a zapojili sa do aktivity Roz-
právka pre starkých. Siedmaci boli na prednáške Čína – ríša
za veľkým múrom. Mnohí žiaci aj s rodičmi boli súčasťou
Svätomartinského lampiónového sprievodu, ktorý bol za-
vŕšený omšou v miestnom kostole. Jej súčasťou bola aj pre-
zentácia a divadelné stvárnenie príbehu sv. Martina z Tours.
Žiaci 5. ročníka piekli v rámci regionálnej výchovy vianočné
oblátky a vyrábali perníkové srdcia z papiera. Okrem toho sa
spolu s kamarátmi zo 6.A zúčastnili na exkurzii v Liptovskom
Mikuláši. Žiaci druhého stupňa zažili na hodine anglického
jazyka Deň vďakyvzdania a štvrtáci v rámci prírodovedy vy-
rábali slnečnú sústavu. December začal predstavením Big
Bang, ktoré sa konalo v kultúrnom dome v obci pre všetkých
žiakov školy. Na Mikuláša pripravili deviataci pre mladších
kamarátov krátky program. V tomto mesiaci si všetky deti
vyzdobili svoje triedy, robili rôzne mikulášske a vianočné ak-
tivity a viaceré ročníky navštívili vianočné trhy či výstavy 
v Žiline. Pred zimnými prázdninami sa celá škola stretla na
vianočnom koncerte skupín Aya a Arzén v kultúrnom dome
v obci. 
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Žiaci 2.B v rámci Dňa Zeme vyčistili školský dvor.
Foto: archív ZŠ s MŠ

Rozlúčka deviatakov sa po pandémii konala opäť na pôde školy
so všetkými žiakmi a učiteľmi. Foto: archív ZŠ s MŠ

Piataci a šiestaci boli v jeseni na exkurzii v Liptovskom Mikuláši.
Foto: archív ZŠ s MŠ 

Milión detí sa modlí ruženec je aktivita, do ktorej sa zapája kaž-
doročne celá škola. Foto: archív ZŠ s MŠ 
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Súťaže
Tento rok sa na pôde školy uskutočnilo množstvo súťaží 

a veľa žiakov bolo úspešných aj na rôznych okresných kolách. 
V januári sa dve žiačky školy zúčastnili okresného kola anglic-
kej olympiády a Sofia Mikolášová zo 7.A obsadila 10. miesto. Na
konci februára sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína,
ktorého sa zúčastnili žiaci 1. stupňa. V kategórii poézia získala 
2. miesto Alexandra Chovancová z 2.B, 3. miesto obsadil jej spo-
lužiak Jakub Trháč a z čestného uznania sa tešil Lukáš Proft 
z 2.A. V kategórii próza sa najviac darilo Lei Lackovej z 3.A,
ktoré získala 2. miesto, tretia bola Paulína Trháčová zo 4.A.
Marec sa niesol v znamení viacerých súťaží. Školu na okresnom
kole biblickej olympiády reprezentovali Olívia Štachurová a Zoja
Tichá z 5. A a Rút Štachurová zo 7.A triedy. Na okresnom kole
geografickej olympiády boli úspešní: Zoja Tichá, Ela Ferancová
a Marek Veselovský z 5.A, Laura Lacková a Lea Štrbániková zo
6.A a Lukáš Babčaník zo 7.A. Viacerým žiakom sa vydarilo aj
okresné kolo pytagoriády. Úspešnými riešiteľmi sa stali: Viktó-
ria Tolnayová z 3.A, Alexandra Štrbániková a Liana Belániková
z 5.A a Laura Lacková, Lea Štrbániková a Dana Rybáriková zo
6.A. Súťaže pokračovali aj v apríli. Najskôr sa konalo školské
kolo Slávik Slovenska. V prvej kategórii získali 2. miesto Agáta
Špecíková a Júlia Majerčáková z 3.A, 3. miesto obsadil Jozef
Fizík z 2.B. V druhej kategórii bodovali piatačky. Z 1. miesta sa
tešila Olívia Štachurová, druhá bola Agáta Delinová a tretí skon-

čil Dávid Škorčík zo 6.A. V tretej kategórii zvíťazila Kristína 
Pavelčíková z 8.A, 2. miesto obsadila Rút Štachurová zo 7.A 
a tretí bol jej spolužiak Eliáš Špecík. Najlepší sa zúčastnili okres-
ného kola, v ktorom Rút Štachurová získala v tretej kategórii 
1. miesto a na krajskom kole bola tretia. V polovici mesiaca sa
na škole konala tradičná súťaž O najkrajšiu kraslicu. Apríl ukon-
čil úspech Anny Šípkovej z 1.A, ktorá sa v krajskom kole 
výtvarnej súťaže Biblia očami detí umiestnila na 3. mieste. V no-
vembri sa vybraní žiaci 7., 8. a 9. triedy zúčastnili na matema-
tickej súťaži Gvoboj. Úspešnými riešiteľmi celoslovenskej
informatickej súťaže boli štvrtáčky Viktória Tolnayová a Júlia
Majerčáková, piatačka Terézia Kolláriková, Dana Rybáriková zo
7.A a Lukáš Babčaník z 8.A. V tomto mesiaci sa na škole konala
aj výtvarná súťaž Hody v našej obci – sv. Martin. Ľuďom z obce
sa najviac páčilo dielo Adama Králika z 3.B, 2. miesto získala
Rút Štachurová z 8.A a tretia bola Kristína Mičurová zo 7.A. Na
školskom kole geografickej olympiády bolo úspešných až 20 žia-
kov druhého stupňa a tí najlepší postupujú na okresné kolo. 
V olympiáde z anglického jazyka boli najlepšie Liliana Beláni-
ková zo 6.A a Nela Belániková z 9.A, ktoré budú školu repre-
zentovať na okresnom kole. Na školskom kole pytagoriády bolo
úspešných 10 žiakov z 1.stupňa a 8 žiakov z 2.stupňa. Tí najlepší
postupujú na okresné kolo. 

Magdaléna Lacková
zdroj: www.zsdlhepole.edu.sk 
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ČINNOSŤ ŠKD
Školský klub poskytuje výchovu a vzdelávanie v dvoch oddeleniach, ktoré vedú vychovávateľky Mgr. Eva Letková a Bc. Jana 

Trháčová. V školskom roku 2021/2022 navštevovalo klub spolu 50 žiakov 1. až 3. ročníka, od septembra 2022 ich je opäť plný počet.
Činnosť smerujeme k príprave detí na život v duchu kresťanskej lásky, porozumenia, vzájomnej úcty, spravodlivosti a ochoty 
pomôcť jeden druhému. Preferujeme rozvoj osobnosti, deti vedieme k zodpovednosti, samostatnosti a ku aktívnemu a zmyslupl-
nému využívaniu voľného času. Počas roka sme pracovali na rôznych projektoch, ktoré boli súčasťou výchovného programu ŠKD,
v prierezových témach ako prosociálnosť, rozvoj komunikačných a IKT zručností, multikultúrna výchova a iné. Školský klub 
ponúka škálu rôznych voľno-časových aktivít, ktoré pozitívne ovplyvňujú voľný čas detí a učia ich využívať ho plnohodnotne. Naša
činnosť je rozdelená do štyroch hlavných oblastí. Oddychová činnosť má charakter voľných rozhovorov a prechádzok do prírody.
Rekreačné činnosti obsahujú pohybovo náročnejšie aktivity, zväčša sa vykonávajú v exteriéri a sú dôležité pre zdravý duševný a te-
lesný rozvoj. Záujmové činnosti sa podieľajú na utváraní životného štýlu a hodnotovej orientácie detí. Dôležitou činnosťou je aj prí-
prava na vyučovanie, do ktorej patria didaktické hry dávajúce možnosť praktickej aplikácie získaných vedomostí.         Eva Letková 

V ŠKD sa každý rok koná obľúbený karneval. Foto: archív ZŠ s MŠ.
Predvianočné aktivity v ŠKD boli spojené s rozprávaním o príchode Ježiša.
Foto: archív ZŠ s MŠ.
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MATERSKÁ ŠKOLA
V školskom roku 2021/2022 navšte-

vovalo materskú školu spolu 56 detí,
ktoré boli rozdelené do troch tried. Päť
učiteliek vrátane zástupkyne pre MŠ
počas celého roka pripravovali množstvo
aktivít, pri ktorých sa deti vzdelávali aj
zabávali. Hneď v novom roku 2022 po
zimných prázdninách čakalo deti veľké
prekvapenie v podobe vianočných darče-
kov. V januári bola prevádzka krátko-
dobo prerušená z dôvodu pandémie
COVID-19. Vo februári deti najviac po-
tešila snehová nádielka a na čerstvom

vzduchu trávili veľa času. Spestrením ak-
tivít v interiéri bol aj obľúbený karneval,
vďaka ktorému zavítalo do škôlky mnoho
rozprávkových bytostí. Marec sa tradične
niesol v znamení kníh. Deti s učiteľkami
navštívili obecnú knižnicu a pekné vý-
kony podali všetci drobci na recitačnej
súťaži Mám básničku na jazýčku. Na
konci mesiaca ešte stihli bábkové diva-
delné predstavenie Zakliata princezná.
Apríl priniesol zážitkové učenie v súvis-
losti so zobúdzajúcou sa prírodou, turis-
tickú vychádzku v rámci Dňa Zeme 
i výtvarné aktivity pred Veľkou nocou. 

V máji sa už tradične konalo stavanie
mája pred materskou školou a deti pote-
šilo aj hudobno-divadelné predstavenie
Princezná Pimprlina. Deň detí strávili 
v prírode a v júni navštívili i hrad Strečno
a stredovekú dedinu Paseka. Predškolá-
kov okrem rozlúčky s materskou školou
čakal tiež výlet spojený s Nocou v škôlke. 

V septembri nastúpilo do materskej
školy 53 detí. Lienky, včielky a sovičky
pokračovali v zaujímavých aktivitách.
Jeseň priniesla množstvo výtvarných
prác, v októbri sa dokonca konali tvo-
rivé dielne pre deti a rodičov. Škôlkarov
potešila aj návšteva kamarátov prváči-
kov zo základnej školy a nechýbalo ani
púšťanie šarkanov na okolitých lúkach.
Toto obdobie bolo pestré i na kultúrne
podujatia. Deti sa predviedli na besied-
ke pre starých rodičov, zažili divadel-
né predstavenie O Jankovi a Marienke 
a v novembri sa zúčastnili na výchovno-
vzdelávacom programe Ľudské telo. 
V decembri škôlku navštívil Mikuláš so
svojimi pomocníkmi a na konci mesiaca
pripravili učiteľky pre deti Vianočný ve-
čierok. 

Magdaléna Lacková
zdroj: www.zsdlhepole.edu.sk 

S-ZUŠ YAMAHA –
DLHÉ POLE 

Riaditeľkou S-ZUŠ je naďalej Elena
Halačová Dis. art., v Dlhom Poli pôso-
bia pedagógovia: Vladimír Dobrucký
Dis. art.– gitara, keyboard; Mgr. art. Sta-
nislava Mintálová – klavír, keyboard,
heligónka; Lucia Ušáková Dis.art. – key-
board, spev; Mgr. art. Zuzana Štachu-
rová – akordeón, keyboard, klavír, spev,
predškolské programy a Petra Lalinská
– husle. Aj v minulom roku sa konali 
v našej S-ZUŠ triedne besiedky, verejné
koncerty, súťaže a ďalšie kultúrne akcie.
Po covidovej prestávke sa podarilo opäť
naplno rozbehnúť i vyučovanie pred-
školských programov, ktoré v tomto
školskom roku navštevuje 20 detí. V jú-
ni sa v kultúrnom dome konal Záve-
rečný koncert žiakov a v decembri Via-
nočný koncert. Detský spevácky zbor
dostal takmer po piatich rokoch fungo-
vania názov Srdiečko v spojení so Srd-
com pre Slovensko od Juraja Šeríka.
Drôtované srdiečka zdobia tiež kroje
detí navštevujúcich zbor. Práve ich vy-
stúpenia obohatili v obci Deň matiek,
Uvítanie detí do života v Dlhom Poli 
i vo Svederníku, Majstrovstvá vo varení

Deň detí strávili škôlkari výletom do prírody. Foto: archív ZŠ s MŠ

Mikuláš so svojimi pomocníkmi nechýbal ani v minulom roku. Foto: archív ZŠ s MŠ

dlhopol_01_2023_Sestava 1  26.01.23  14:53  Stránka 18



19

ŠKOLSTVO

kapusty vo Svederníku, Stretnutie dô-
chodcov či Pohodovú zábavu. Zbor tiež
úzko spolupracuje s Drotárskym mú-
zeom Jozefa Holánika-Bakeľa a sprevá-
dza ho piesňami z nášho regiónu pri
rôznych príležitostiach. Za takú naj 
v minulom roku môžeme spomenúť ja-
nuárovú návštevu médií RTVS a TV Joj,
ktoré nakrúcali relácie o Jurajovi Šerí-
kovi. V apríli 2022 sme boli v múzeu
súčasťou projektu Erasmus+ ,,Oživme

spolu ľudové zvyky a tradície“. Stretli sa
tu učitelia materských škôl z Česka, 
Poľska i Slovenska a mali možnosť spo-
znať našu kultúru a tradície. V júni sme
v múzeu spoznali FS Bukovinka z Tur-
zovky a zaspievali sme si s nimi piesne z
nášho regiónu. V decembri sme v Po-
važskom múzeu v Budatíne účinkovali
na vernisáži k výstave Život v srdci Dro-
tárie, ktorej súčasťou bol krst rovno-
mennej publikácie s podtitulom Vplyv

drotárstva na spôsob odievania v obci-
ach Veľké Rovné a Dlhé Pole.

Zo súťaží spomeniem v tomto roku
účasť na VII. ročníku klavírnej súťažnej
prehliadky, kde sa v 3. kategórii Olívia
Štachurová  umiestnila v striebornom
pásme a v rovnakom pásme skončila v 4.
kategórii aj Rút Štachurová. Ela Feran-
cová bola úspešná na 14. ročníku keybo-
ardovej súťaže v Považskej Bystrici,
umiestnila sa v striebornom pásme. Vý-
borné ocenenie sme získali aj na súťaži
Slávik Slovenska, kde Rút Štachurová 
získala 1. miesto na okresnom a 3. mies-
to na krajskom kole. Okrem toho sa ako
každý rok konala školská súťaž YA-
MAHA Show 2022 – súťaž žiakov všet-
kých pobočiek našej ZUŠ. Absolútne
víťazstvo získala za keyboard Ela Feran-
cová, za klavír Rút Štachurová a za flautu
Zoja Tichá. Ostatní žiaci dosiahli tiež vý-
borné výsledky. Rok 2022 sme ukončili
koncertom ,,Keď krajinou tíško znie...“,
kde DSZ Srdiečko prezentoval krásne 
vianočné piesne a koledy. Ľuďom sme do
Nového roku popriali hlavne hojné Božie
požehnanie. 

Zuzana Štachurová 

Žiaci S-ZUŠ Yamaha na Majstrovstvách varenia kapusty vo Svederníku.
Foto: archív Zuzany Štachurovej

DSZ Srdiečko bol súčasťou projektu Erazmus+ „Oživme spolu ľudové zvyky a tradície“ v Drotárskom múzeu J. H.-Bakeľa v obci.
Foto: archív Zuzany Štachurovej
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Život vo farnosti zahŕňa spoluprácu
veriacich s kňazom. Z hľadiska ľudského
potenciálu náboženský život v našej far-
nosti stojí a vždy stál na kňazoch a ľu-
ďoch, ktorí ho organizujú a žijú v službe
pre iných. Do 30. 6. 2022 sa cirkevný
život rozvíjal pod vedením správcu far-
nosti Mgr. Petra Jankecha. Bohoslužby
sa konali v pravidelných časoch, kňaz
bol veľmi nápomocný, ústretový – či už
pri spovediach, krstoch, pohreboch 
a sobášoch, ktorých bolo v minulom
roku menej. Zastrešoval projekt „Božia
láska – láska k pravde“, ktorý bol reali-
zovaný so žiakmi 9. ročníka základnej
školy. Pokračovala príprava birmovan-
cov pravidelnými stretnutiami, ktorá vy-
ústila k prijatiu sviatosti na jeseň tohto
roku. Nechýbali ani tradičné sväté omše
v kaplnkách, uskutočnilo sa prvé sväté
prijímanie pre tretiakov aj štvrtákov,
ktorí kvôli nepriaznivej epidemiologic-
kej situácii sviatosť v treťom ročníku ne-
mali. Kňaz sa staral tiež o okolie kostola
a fary, ktoré bolo vizitkou jeho prístupu
k práci. 

Náboženský život sme v minulom
roku nevnímali len cez typické cirkevné
záležitosti, ktorých bolo neúrekom, ale
hlavne cez prejavy priateľstva, poctivej
práce, pohostinnosti, obetí. Prejav také-
hoto života bol viditeľný v službe kos-
tolníkov, organistov, spevákov, hudobní-
kov, liturgických asistentov, lektorov,
animátorov, miništrantov, katechétov,
veriacich, čo upratovali kostol, starali 
sa o jeho výzdobu. Tí všetci boli moti-
vovaní vierou a evanjeliom o Spasiteľovi

Z FARNOSTI
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Krížová cesta po Dlhom Poli vyvrcholila v Kaplnke U Mrníkov. Foto: archív Evy Letkovej

V minulom roku sa konala sviatosť prvého svätého prijímania dvakrát. Žiaci 3.A ho za-
žili 29. mája. Foto: SOFT studio

Na slávnosti birmovania, ktorá bola v našej obci 2. októbra, sa zúčastnili obaja kňazi
pôsobiaci vo farnosti v roku 2022. Foto: Michal Tarabík 

dlhopol_01_2023_Sestava 1  26.01.23  14:30  Stránka 20



Ježišovi Kristovi. Nástupom nového
správcu Mgr. Štefana Kľúčika došlo 
k výraznému posunu v duchovnej ob-
lasti, boli vytvorené podmienky pre det-
ské sv. omše, začala sa dvojročná prí-
prava na sviatosť birmovania. Pred 
prvými piatkami sa konali nočné adorá-
cie. Z hmotného hľadiska sa uskutočnil
náter strechy farskej budovy, boli zreno-
vované okná, vstupné dvere do fary 
a brána. Obnovený bol tiež prístrešok
pred vchodom do farského úradu, zaob-
staralo sa ozvučenie a klávesy pre spe-
vácky zbor. 

Naši kňazi rozvíjali a upevňovali
vzájomné vzťahy medzi členmi spolo-
čenstva, ako aj ich vzťah k Bohu. 

Eva Letková

ERKO – HNUTIE
KRESŤANSKÝCH

SPOLOČENSTIEV DETÍ

Rok 2022 bol pre eRko v Dlhom Poli
naozaj pestrý. Našli by sa v ňom slová ako
skúšky, dobrota, nové spoločenstvo, noví
ľudia, začiatok a veľa hodín práce, ktoré
priniesli kopec zábavy a radosti. Po dlhom
oddychu sme v marci opäť rozbehli eRko
stretká pre deti a spoločné aktivity s ani-
mátormi. V apríli sme absolvovali s našimi
mladými Víkendovku násťročných, zase
sme sa trochu lepšie spoznali a skamará-
tili. V júni sme stihli eRko noc pre malých
eRkárov, počas ktorej sme sa stali námor-
níkmi. V lete sa konal každoročný eRko
tábor, tentokrát na Orave, kde sme spolu 
s detektívmi hľadali diamant a pravý 
poklad ukrytý v každom jednom z nás. 
V septembri sme rozbehli eRko stretká na
školský rok 2022/2023, taktiež aj Spolčo
pre eRkárov od 13 rokov, kde sa veľa roz-
právame, robíme rôzne aktivity a nikdy
nechýba pizza. V novembri sme sa zúčast-
nili kampane Dobročiny. Tento rok sme 
to poňali po svojom a potešili našich spo-
luobčanov malým, vlastnoručne vyrobe-
ným darčekom. No a december je u nás
vždy v znamení Dobrej noviny. Tento rok
sme po dlhšej pauze boli koledovať po 
domoch. Síce v menšom počte, ale veľmi
sme si to užili a sme radi, že sme vám
mohli zvestovať narodenie Ježiška. Čo nás
čaká v roku 2023 je asi pre každého zá-
hada. Ale s určitosťou môžem povedať, 
že sa na tento rok tešíme. Určite nebude
chýbať dobrá nálada, zábava a spoločen-
stvo, ktoré budeme rozvíjať.

Karolína Dujčíková

Z FARNOSTI
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Detský letný tábor je obľúbenou aktivitou eRka. Foto: archív eRka

Adventná aktivita pre deti bola vyhodnotená na Štedrý deň. Foto: Eva Letková

Na sviatok sv. Štefana potešil veriacich koncert „Keď krajinou tíško znie...“ v podaní
DSZ Srdiečko pod vedením Zuzany Štachurovej. Foto: archív Zuzany Štachurovej 
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Základná organizácia (ZO) Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých (SZTP)
združovala v minulom roku 44 členov, z to-
ho 35 členov z obce Dlhé Pole a 9 členov 
z obce Svederník. Veľmi nás potešilo, že
oproti roku 2021 sa naše rady rozšírili 
o troch členov. Činnosť ZO riadila päťčlenná
Rada ZO v zložení: Ing. Mária Fedorová –
predseda, Edita Adamčíková – podpred-
seda, Anna Holániková – hospodár a člen-
ky Emília Gjablová a Júlia Červeňová. Vo
funkcii kontrolóra pracovala Magdaléna
Chochulová. Našu činnosť sme zahájili vý-
ročnou členskou schôdzou spojenou so
spoločenským posedením. O problematike
osôb so zdravotným znevýhodnením sme
spoločne diskutovali s hosťami: Máriou
Antalovou – predsedníčkou Krajského
centra SZTP Žilina, novou predsedníčkou
Okresného centra SZTP Žilina – Mgr. Da-
nielou Durajovou a Mgr. Romanom Lisic-
kým – starostom obce Svederník. Po dvoch
pandemických rokoch sa opäť obnovila tra-
dícia organizovania výjazdových zasadnutí
Okresnej rady (OR) SZTP Žilina. Výjaz-
dové zasadnutie OR pri OC SZTP Žilina 
v Dlhom Poli sa konalo 15. 6. 2022. Pre čle-
nov Okresnej rady ako aj Okresnej kon-
trolnej komisie bol pripravený pestrý pro-
gram: návšteva Drotárskeho múzea Jozefa

22

SPOLKY A ORGANIZÁCIE

Aj v roku 2022 viedli naše kroky po ho-
rách blízkych i vzdialených. V turistickom
kalendári sme mali 28 podujatí. Rok sa
začal tradičným Trojkráľovým výstupom
na Kamenité a posledná januárová sobota
patrila populárnemu výstupu na Javorník.
Vo februári sa konala Drotárska stopa 
a zima priala bežeckému lyžovaniu. V mar-
ci sme sa rozlúčili so snehom na mieste
Kohútka – Portáš. Pestrý bol aj apríl. Zažili
sme otvorenie turistickej sezóny na Lietav-
skom hrade, veľkonočný Šíp a stretnutie tu-
ristov na Petránkach v rámci otvorenia
sezóny na Kysuciach. V máji sme boli na
Gírovej a zorganizovali brigádu. O mesiac
neskôr sme absolvovali autobusový zá-
jazd Oravská Magura, cyklo-nočný prejazd
Javorníkov a zraz vysokohorských turistov
v Tatranskej Lomnici. Júl priniesol nočný
výstup na Kamenité a dvojdňové putovanie
Dlhopoľským chotárom. Na konci leta sme
boli na stanovačke na východnom Sloven-
sku a vyskúšali sme aj novootvorenú cy-

klotrasu do Terchovej. V septembri sme si
užili trojdňový výlet, v rámci ktorého sme
navštívili Čierny Balog, Dobročský prales,
Lesnícky skanzen, Čiernohronskú želez-
nicu, Poľanu, hrad Slovenská Ľupča a ces-
tou späť sme sa zastavili i v Múzeu slo-
venskej dediny v Martine. V tomto mesiaci
sme stihli aj turistiku do Juráňovej doliny 
v Západných Tatrách. Ukončenie turistic-
kej sezóny bolo v Manínskej tiesňave a vr-
chole Manína. V decembri sme vyšli na
Sivý vrch, zúčastnili sa koncoročného stret-
nutia turistov a zorganizovali Štefanský vý-
stup na rozhľadňu vo Svederníku. Patrí sa
mi poďakovať našim turistom, ktorí tieto
podujatia pripravili a zorganizovali. Boli to
najmä manželia Ďuráčikovci, Ján Ďurech,
Peter Rybárik, Mária Baníková a Marián
Michalík. 

V minulom roku malo KST – Dlhé Pole
100 členov: 78 dospelých, 8 ZŤP, 7 dô-
chodcov, 5 detí a 2 študentov. Oproti mi-
nulému roku je to nárast o 10 členov. Výbor

Súčasťou trojdňového výletu bol aj výstup na Poľanu. Archív: KST Dlhé Pole 

pracoval v zložení: Štefan Dočár, Ján 
Ďurech, Peter Rybárik, Štefan Machynka 
a Mirka Šedová. V kontrolnej rade pôsobili
Jana Tomašcová, Marcela Filipová a Tatia-
na Ďuranová. Všetkým ďakujem, keďže je
to práca vo voľnom čase, ktorého má každý
čoraz menej. Vďaka patrí tiež starostke
obce, obecnému zastupiteľstvu za posky-
tnuté financie či zapožičanie miestnosti pre
naše aktivity. Náš klub nie je zapísaný v re-
gistri pre príjem 2 % daní z príjmu, tieto
prostriedky je však možné darovať KST Ži-
lina, odkiaľ ide 90 % sumy priamo do klubu
v Dlhom Poli. Ústredie KST vydalo na pl-
nenie  rôzne tematicky zamerané odznaky
ako Najvyššie vrcholy slovenských pohorí,
hrady a zámky Slovenska, za krásami Slo-
venska, cyklovrcholy a Cesta hrdinov SNP.
Keďže sme na začiatku nového roka, chcel
by som všetkým popriať veľa slnka na ho-
rách, plno príjemných zážitkov a šťastné
návraty domov.

Štefan Dočár – predseda
KST Dlhé Pole

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

Turisti z KST Dlhé Pole na Kubínskej Holi. Archív: KST Dlhé Pole 

ZÁKLADNÁ
ORGANIZÁCIA

SZTP
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Holánika-Bakeľa spojená s tvorivými diel-
ňami, návšteva Kostola Sv. Martina po re-
konštrukcii, príhovor starostky Ing. Dany
Veveričíkovej a vystúpenie miestnych heli-
gonkárov. Veľké poďakovanie patrí uzná-
vanému drotárskemu majstrovi Jurajovi
Šeríkovi s partnerkou a Mgr. Evke Letko-
vej, ktorí nám ochotne venovali svoj čas.
Ďakujeme tiež členkám Anne Holánikovej,
Júlii Červeňovej a Emílii Chovancovej
za pomoc pri príprave a úspešnom prie-

behu tohto podujatia na okresnej úrovni. 
Po dvoch rokoch sme sa mohli stretnúť

na Adventnom posedení, ktoré bolo spo-
jené s odovzdávaním malého darčeka. 
Aj v roku 2022 sme úzko spolupracovali 
s Okresným centrom SZTP Žilina ako aj 
s Krajským centrom. Predsedníčka ZO sa
zúčastnila všetkých štyroch zasadnutí OR.
Okresné centrum Žilina pre nás v uplynu-
lom roku pripravilo Jarné aj Jesenné špor-
tové hry telesne postihnutých. Jednoduché

SPOLKY A ORGANIZÁCIE

Tento rok sa v septembri po lyžiar-
skom vleku Kaluža opäť rozozvučal det-
ský smiech a po lúkach sa rozbehli malí
aj veľkí súťažiaci na 5. ročníku BEŽ 
A RIEŠ. Na štart sa postavilo až 37 detí 
a 6 dospelých. Preverili sme svoje schop-
nosti v logických úlohách, nazreli do tajov
dlhopoľskej prírody aj športovali. Potom
sme sa posilnili vynikajúcim gulášom 
a potešili odmenám za podané výkony.
Akcia sa uskutočnila aj vďaka Nadácii
EPH, ktorá nás podporila úspešným pro-
jektom vo výške 1970 €. Grant nám po-
mohol nielen zrealizovať ďalší ročník
tohto obľúbeného podujatia, ale do zdru-
ženia nám pribudli i 4 altánky, 2 lavičky 
a 2 sedenia, čo nám uľahčí organizovanie
komunitných akcií aj v budúcnosti. V ok-
tóbri patrilo tradične jedno popoludnie

podujatiu Šarkaniáda. Tento rok sa konal
už 7. ročník, ktorý začal modlitbou v Ka-
plnke v Bôrí. Potom si deti užívali nahá-
ňačku po lúke so šarkanmi v ruke. Ne-
chýbalo ani preťahovanie lanom a ope-
kačka. Na Hodových slávnostiach sme si
užili skvelú atmosféru a pri priateľských
rozhovoroch si pochutili na teplom punči.
Aj tento rok pripravilo mnoho šikovných
Dlhopoľčanov či obyvateľov susednej ob-
ce pestré trhy, ktoré kúpou krásnych vý-
robkov podporilo mnoho záujemcov. 

Hoci bol tento rok náročný, presvedčil
nás, že je dôležité organizovať podujatia 
a stretávať sa. Ďakujeme za to, že sa ku
nám pridávate, či už organizačne, alebo
tým, že prídete a užívate si spoločné chví-
le. Boli to vzácne momenty, ktoré sme si
užili a vytvorili tak množstvo nových a ne-

zabudnuteľných spomienok. Tentokrát
boli ešte cennejšie, keďže posledné roky
nám obmedzenia akcie zorganizovať ne-
dovoľovali. Veríme, že aj vďaka týmto ko-
munitným aktivitám sa nám v obci vy-
tvárajú nové priateľstvá a zlepšujú vzťahy.
O to jednoduchšie sa nám bude navzájom
komunikovať a spolunažívať. Už teraz sa
tešíme na podujatia, ktoré nám prinesie
rok 2023. Ak sa chcete ku nám pridať, bu-
deme radi a tešíme sa na vás pri spoloč-
ných aktivitách. Prajeme vám všetko dob-
ré v novom roku, veľa zdravia, energie 
a pozitívnych zážitkov. Vaši DLHOPOĽCI
– Jozef Lacík, Roman Ďuráčik, Barbora
Tomašcová, Katarína Lacíková, Michaela
Šmáriková, Milada a Jozef Golisovci a Mar-
tina a Lukáš Ďurčovci.

Mgr. Martina Ďurčová – riaditeľka
Dlhopoľci o. z. 

športové disciplíny si vyskúšali: Mária 
Fedorová, Anna Holániková, Terézia Veve-
ričíková so synom Milanom a Emília 
Gjablová. Možnosť zúčastniť sa na Kurze
sociálnej rehabilitácie v Turčianskych Tep-
liciach využili manželia Jarošovci. Manže-
lia Fedorovci absolvovali seminár na tému:
„Monitoring bariérovosti – zlepšenie kva-
lity života znevýhodnených skupín obyva-
teľstva – uplatňovanie Dohovoru OSN 
v praxi.“ V mene našej ZO by som sa
chcela poďakovať všetkým, ktorí nám v na-
šej činnosti pomáhajú, predovšetkým pani
starostke Ing. Danke Veveričíkovej z Dlhé-
ho Poľa a pánovi starostovi Mgr. Romano-
vi Lisickému zo Svederníka, ako aj obec-
ným zastupiteľstvám za finančnú podporu,
ústretovosť a ľudský prístup. Vopred sa te-
šíme na spoluprácu s pánom starostom
Ing. Tiborom Gajdošíkom. Do nového
roku prajeme všetkým zdravie, Božie po-
žehnanie, lásku a pokoj v rodinách.

Ing. Mária Fedorová, predsedníčka
ZO SZTP Dlhé Pole

Šarkaniáda je obľúbené jesenné podu-
jatie. Foto: archív Dlhopoľci, o. z.

« Na 5. ročníku Bež a rieš sa zúčastnilo
mnoho detí aj dospelých. 

«
Členovia ZO SZTP Dlhé Pole na spoločnom stretnutí. Foto: archív ZO SZTP

OBČIANSKE ZDRUŽENIE DLHOPOĽCI 
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Holubári z Dlhého Poľa sú združení 
v Slovenskom zväze chovateľov poštových
holubov v oblastnom združení Dubeň. 
V minulom roku mala základná organizá-
cia v Dlhom Poli 25 členov. Holubári sa pra-
videlne zúčastňovali na rôznych regionál-
nych, celoštátnych aj medzinárodných 
pretekoch. Ich holuby lietajú v troch kate-

góriách: krátke, stredné a dlhé trate. Holu-
bári z obce patria v OZ Dubeň medzi naj-
lepších, čo sa potvrdilo aj v minulom roku,
keď Vladimír Žiačik získal na súťaži región
Sever 3. miesto. Na jeseň zapájajú členovia
do súťaží aj mladých holubov, ktorí sa vy-
liahli v aktuálnom roku. Po skončení hlav-
nej sezóny sa vždy stretávajú na tradičnom
guláši pre všetkých členov. V decembri sa
v Turí konala regionálna výstava, na ktorej
sa zúčastnilo 9 regiónov. Z holubárov z Dlhé-
ho Poľa sa so svojimi holubmi zapojili
Milan Letko, Milan Mikulík, Vladimír Žia-
čika a Peter Červenčík. Najúspešnejší bol
Milan Letko, ktorý postúpil na celoštátne
kolo a svoju holubicu vystavoval na za-
čiatku roka 2023 v Agrokomplexe v Nitre.  

Milan Letko – predseda
základnej organizácie v Dlhom Poli 

SPOLOK CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH
HOLUBOV

PZ Lovisko má v súčasnosti 34 členov,
avšak záujem o členstvo v  posledných ro-
koch stúpa. V poľovníckej sezóne 2022/
2023 bol plán lovu zveri po dvoch navýše-
niach schválený na počet 133 kusov ratico-
vej zveri. Členovia PZ vykonávajú lov zveri
individuálnym spôsobom alebo na spoloč-
ných poľovačkách. Tento lov je zameraný
najviac na oblasti, kde zver spôsobuje škody
na majetku. PZ Lovisko po splnení pôvod-
ného plánu lovu zveri požiadalo o navýše-
nie, pretože je snaha znížiť stavy zveri, ktorá
pri súčasnom počte spôsobuje škody na 
lesných a poľnohospodárskych porastoch.
PZ pri svojej činnosti v spolupráci so Štát-
nou a veterinárnou správou sleduje zdra-

votný stav zveri – z ulovenej alebo nájdenej
uhynutej zveri pravidelne predkladá vzorky
na laboratórne vyšetrenia. Cieľom je zistiť
výskyt nebezpečných chorôb zveri, ako je
napríklad besnota alebo africký mor ošípa-
ných. Činnosť združenia je zameraná nielen
na lov, ale predovšetkým na chov zveri a sta-
rostlivosť o ňu. Členovia PZ spravujú v re-
víri 18 kusov malých krmelcov pre srnčiu
zver, 27 veľkých krmelcov so zásobníkom
pre jeleniu zver a 90 kusov rôznych druhov
soľníkov pre zver. PZ Lovisko má dobrú
spoluprácu s miestnou samosprávou a často
sa podieľa na spoluorganizovaní rôznych
akcií spoločenského života v obci.  

Ing. Milan Králik,
tajomník PZ LOVISKO

Naša organizácia má 67 členov, z toho
52 žien a 15 mužov. Prvou akciou v roku
2022 bola hodnotiaca členská schôdza na
začiatku apríla, na ktorej sme zároveň
oslávili jubilantov v 1. štvrťroku. Na konci
mesiaca sa 6 členov zúčastnilo na rehabi-
litačnom pobyte v Liptovskom Jáne. Na
prelome mája a júna absolvovali rekon-
dično-liečebný pobyt v Dudinciach 2 čle-
novia. V polovici júla sme sa zúčastnili
zájazdu Kaštieľ Betliar a Ochtinská ara-
gonitová jaskyňa. Na začiatku augusta
zorganizovala OO JDS v Žiline turistické
stretnutie na hrade Strečno a plavbu na
pltiach po Váhu. Tento výlet absolvovalo
5 našich členov. Na konci augusta sme
pripravili posedenie na Poľovníckej chate,
ktoré bolo spojené s členskou schôdzou,
športovými hrami a oslavou našich jubi-
lantov. Na akcii sa celkovo zúčastnilo 
49 členov a 5 hostí. V tomto mesiaci sa 
5 našich členov zúčastnilo aj stretnutia 
s dôchodcami na Skalitom. Na začiatku
jesene boli 2 členky na rehabilitačnom
pobyte v Piešťanoch. KO JDS usporiadala
v polovici septembra krajský turistický
zraz seniorov do obcí Ľubochňa a Stan-
kovany, ktorého sa zúčastnili 2 naši čle-
novia. V októbri udelila OO JDS Žilina
na návrh predsedníčky ZO Dlhé Pole vy-
znamenania 3. stupňa za dobrovoľnú prá-
cu v prospech starších občanov členkám:
Viere Blažekovej, Anne Šimulákovej, Emí-
lii Chovancovej a Anne Holánikovej. Rok
2022 sme ukončili Mikulášsko-advent-
ným stretnutím na začiatku decembra.
Nechýbali vianočné koledy, kapustnica,
punč ani vystúpenie Dlhopoľských heli-
gonkárov. Posedenia sa zúčastnilo až 62
členov a 6 hostí. V súvislosti s našou čin-
nosťou by som chcela vyjadriť vďaku za
pomoc a podporu starostke Ing. Dane
Veveričíkovej, ako aj novému starostovi
Ing. Tiborovi Gajdošíkovi a poslancom
obecného zastupiteľstva. Poďakovanie pat-
rí tiež ZO JDS Svederník a Márii Podho-
rovej za výbornú spoluprácu, skupine
Dlhopoľskí heligonkári, združeniu PZ
Lovisko, Ing. Jozefovi Tomašovičovi, ako
aj všetkým členom za pomoc pri organi-
zovaní podujatí. Obyvateľom našej obce
želám v roku 2023 pevné zdravie, šťastie,
lásku, Božie požehnanie, pokoj v rodi-
nách a veľa osobných úspechov. 

Anna Fuljerová – predsedníčka
ZO JDS Dlhé Pole

JEDNOTA
DÔCHODCOV
SLOVENSKA

PZ LOVISKO

Spoločná poľovačka na Javorníku. Foto: archív PZ LOVISKO

« Holubári z Dlhého Poľa patria v regióne
medzi úspešných chovateľov. Milanovi
Letkovi pribudli v minulom roku do zbierky
dva poháre. Foto: archív ML 
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Športový klub sa od januára tešil dob-
rým snehovým podmienkam a deti mohli
pod vedením Pavla Lacka a Žanety On-
drušovej trénovať na bežkách. Upravený
bol atletický ovál pri základnej škole ako
aj lúky v časti Biesová, čo využili nielen
členovia klubu, ale i široká verejnosť. 
V polovici januára mali deti možnosť 
vyskúšať si tréning na upravených tratiach
v stredisku Skalka pri Kremnici, čo bolo
pre všetkých veľkým zážitkom. Bonusom
bolo stretnutie s bývalým trénerom Ľubo-
šom Gabčíkom. Počas februára prebiehali
tréningy väčšinou na lúkach v okolí Dlhé-
ho Poľa, často až do večerných hodín. 
V sobotu 5. februára sa 11 detí zúčastnilo
na pretekoch zvaných Noční stopa Valachy
vo Veľkých Karloviciach. Pre väčšinu z nich
to boli vôbec prvé preteky na bežkách 
a zvládli to naozaj skvele. Na jar sme po-
kračovali atletickými tréningami v areáli
základnej školy. Dňa 21. mája sme mali
na Poľovníckej chate prvú výročnú člen-
skú schôdzu. Predsedom klubu ostal Pavol
Lacko a podpredsedom Michal Šurab.
Členovia klubu odsúhlasili dodatok a do
stanov pribudla k bežeckému lyžovaniu aj
atletika. Na konci júna sme usporiadali
brigádu a opäť upravili atletický ovál pri
základnej škole. Pred letnými prázdni-
nami sme ešte stihli naše prvé atletické
preteky. Zúčastnili sme sa otvorenia atle-
tického štadióna na Žilinskej Univerzite 
a absolvovali súťaž Beh olympijského dňa
2022. V extrémne horúcom počasí sa na
štart postavilo 16 našich žiakov a 3 diev-
čatá dokonca siahli na stupne víťazov. 
V kategórii mladších dievčat získala Agáta
Špecíková 2. miesto a jej spolužiačka Lea
Lacková bola tretia. Z 3. miesta v staršej
kategórii sa tešila Júlia Adamčíková.
Okrem ocenenia bolo pre všetky deti ur-
čite zážitkom aj stretnutie s olympijským
víťazom Matejom Tóthom. 

V septembri sa do klubu prihlásilo
spolu 35 detí, ktorého boli rozdelené do
dvoch skupín podľa veku. Veľmi sa tešíme,
že mnohé z tých, čo s nami začínali, stále
pokračujú a pribudlo aj veľa prvákov či
druhákov. V jeseni sme pokračovali atletic-
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ŠPORTOVÝ KLUB DLHÉ POLE kými tréningami a účasťou na pretekoch.
Hneď 5. septembra sa 14 detí zúčastnilo
pretekov Community Run v Žiline. O dva
týždne neskôr boli štyri dievčatá na prete-
koch Solinky Run, kde Júlia Adamčíková
zvíťazila v kategórii dievčat do 14 rokov. 
V októbri si žiaci z druhého stupňa vy-
skúšali tréning na kolieskových bežkách, na
ktoré sme získali finančné prostriedky
vďaka projektu Bežkuj celý rok! z granto-
vého programu Športuj aj Ty! Nadácie SPP.
Keďže počasie nám neprialo, do konca roka
sme trénovali v telocvični. Preto sa už sa
nemôžeme dočkať, keď nasneží a my sa
opäť postavíme na bežky. Ďakujeme všet-
kým členom, rodičom detí a priaznivcom
za podporu a stále privítame i ďalších špor-
tových nadšencov, ktorí by sa k nám radi
pridali. Viac informácií o ŠK Dlhé Pole náj-
dete na sociálnej sieti Facebook alebo na
webovej stránke obce Dlhé Pole. 

Magdaléna Lacková
Foto: Archív ŠK Dlhé Pole 
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Na výročnej schôdzi ŠK Dlhé Pole sa zišli dospelí aj deti. 

Deti z klubu ŠK Dlhé Pole na pretekoch Olympijský deň 2022 s olympijským víťazom
Matejom Tóthom. 

Tréning na bežeckých tratiach na Skalke pri Kremnici. 
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Foto futbal 3: V minulom roku sa do TJ Dlhé Pole vrátilo aj družstvo dorastencov.  

TJ DLHÉ POLE
TJ Dlhé Pole sa v minulom roku da-

rilo. Okrem toho, že muži vedú v ta-
buľke II. DOXXBETT triedy dospelých,
zrekonštruované boli aj šatne pri futba-
lovom ihrisku. Páska bola slávnostne
prestrihnutá v nedeľu 23. októbra 2022
za účasti Ing. Igora Krška – predsedu
OBFZ Žilina, vedenia obce a predstavi-
teľov futbalového oddielu. Zateplenie fa-
sády, výmena okien, dverí a strechy bola
realizovaná z finančných prostriedkov 
z projektu SFZ „EURÁ Z EURA“. Klub
na rekonštrukciu získal 10 000 eur a ďal-
šie finančné prostriedky v hodnote viac
ako 7000 eur dostal od sponzorov. Pod-
statnú časť prác realizovali miestni stav-
bári, ruku k dielu priložili tiež členovia
klubu, súčasní a bývalí hráči. Kompletné
dokončenie sa uskutoční v nasleduj-
úcom období. Predsedom TJ Dlhé Pole
v roku 2022 bol Michal Kubošek. 

Okrem dospelých sú súčasťou futba-
lového oddielu v obci aj žiaci, dorastenci
a prípravka. Žiacky káder do sezóny
2022/2023 nevstúpil podľa očakávania 
a v prvom zápase prehrali vysoko 4:7,
ale hneď v druhom zápase porazili
svojho súpera 7:1. Mužstvo mládeže
počas jesennej časti nepatrilo medzi fa-
voritov, ale svojimi výkonmi dokázali
potrápiť i silných súperov. Žiaci sú mo-
mentálne na 9. mieste zo ziskom 15 bo-
dov za 5 výhier a 8 prehier. Nastrieľali
40 gólov, pričom najviac sa darilo Tobia-
sovi Podvorečnému. V tíme je momen-
tálne 20 žiakov, z toho 17 chlapcov a 3 diev-
čatá. Mužstvo dorastu sa do TJ Dlhé Pole

ŠPORT
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Žiacke družstvo TJ Dlhé Pole tvorí už stabilný káder.

V minulom roku sa do TJ Dlhé Pole vrátilo aj družstvo dorastencov.  

Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body K +/-Klub

1. TJ Dlhé Pole 13 9 2 2 32:15 29 14 8

2. OŠK Divinka-Lalinok 13 8 1 4 40:25 25 13 4

3. Družstevník Rašov 13 8 1 4 29:20 25 12 4

4. TJ Považan Nezbudská Lúčka 13 7 2 4 22:18 23 9 2

5. TJ Tatran Hrabové 13 7 2 4 34:22 23 11 5

6. TJ Kolárovice 13 7 2 4 32:31 23 8 2

7. TJ Stráža 13 7 2 4 35:24 23 10 5

8. FK Ďurčiná 13 7 1 5 42:25 22 7 1

9. TJ Hvozdnica 13 6 3 4 33:26 21 6 3

10. FK Hliník 13 5 2 6 29:29 17 5 -4

11. OFK Ovčiarsko 13 4 0 9 27:43 12 4 -6

12. TJ Pšurnovice 13 3 1 9 14:41 10 3 -8

13. TJ Družstevník Hričovské Podhradie 13 1 3 9 10:26 6 2 -12

14. TJ Zbyňov 13 1 0 12 6:40 3 1 -15

II. DOXXBET TRIEDA DOSPELÍ 2022/2023
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Minulý rok vznikla v obci skupina
florbalistov pod vedením Michala Tara-
bíka. Ten sa vďaka tomu, že trávil v rámci
homeoffice veľa času v rodnej obci, roz-
hodol zorganizovať pravidelnú florbalovú
partičku pre malých i veľkých. Zrekon-
štruoval staré bránky, ktoré sa pred rokmi
využívali na hokejbal, za pár stoviek na-
kúpil všetko potrebné vybavenie a dal do-
kopy florbalových a hokejových nadšen-
cov. Vďaka ochote vedenia obce a základ-
nej školy môžu nadšenci už takmer rok
hrávať a trénovať v telocvični. Stretávajú

sa jeden až dvakrát týždenne a stále priví-
tajú aj nových členov. Záujemcom stačí
halová obuv, florbalová hokejka a chuť 
si zašportovať! V budúcnosti by skupina
rada získala prostriedky na nákup manti-
nelov a ďalšieho vybavenia, aby mohli po-
mýšľať nad účasťou na amatérskych
súťažiach či turnajoch a zviditeľniť tak
našu obec. Michal Tarabík ďakuje všet-
kým, ktorí priložili ruku k dielu a po-
mohli či už finančne alebo materiálne.

Zdroj: Michal Tarabík 

Zrekonštruované šatne slávnostne
otvorili 23. októbra 2022. 

Cez prázdniny si deti užili 1. ročník Letného futbalového kempu.

Florbalisti hrávajú v telocvični základnej školy. 

FLORBALOVÁ SKUPINA
Spoločná fotografia ocenených hrá-
čov Štefanského biliardového turnaja. 

V pohostinstve U Mičurky sa 
aj minulý rok konal tradičný biliar-
dový turnaj, ktorý sa zvykne hrávať
počas vianočných sviatkov. Tento-
krát to bolo 26. 12. 2022. Zúčast-
nilo sa ho spolu 12 hráčov, ktorí si
zmerali svoje sily a strávili príjem-
ný večer. Zvíťazil Jozef Štrbánik, 
z druhého miesta sa tešil Ľuboš
Plešinger, tretí skončil Jaroslav
Štrbánik, štvrtým bol Milan Miku-
lík, piaty najlepším sa stal Miloš 
Janešík a špeciálnu cenu pre najstar-
šieho hráča získal Ľudovít Dzirbík. 

Zdroj: Peter Tichý

BILIARDOVÝ
TURNAJ

vrátilo po dlhej dobe. Tvorí ho 18 chlap-
cov a dve dievčatá z Dlhého Poľa, ale aj
z OŠK Divinka. V prvom zápase pre-
hrali vysoko 0:16, ale postupom času sa
zlepšovali a je len otázkou času, kedy
prídu pozitívne výsledky, ako je naprí-

klad jediná výhra 5:2. Dorastenci sú po
jesennej časti na 9. mieste so ziskom 
3 body za jednu výhru a osem prehier.
Do realizačného tímu žiakov a doras-
tencov patrí Barbora Holejšovská, Petra
Proftová, Veronika Holejšovská, Patrik

Mohylák a Jakub Kýčerka, ktorý po-
máha v žiackom družstve. Počas letných
prázdnin zorganizoval klub pod vede-
ním B. Holejšovskej a P. Proftovej 1. roč-
ník Letného futbalového kempu, na
ktorom sa zúčastnilo viac ako 20 detí 
vo veku 4 až 16 rokov. Okrem tréningov
si užili zaujímavý program plný hier 
a súťaží. Na konci týždňa využili všetko,
čo sa naučili vo veľkom finále, po kto-
rom čakala na všetkých odmena. 

Zdroj: TJ Dlhé Pole
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

ZMENA VÝŠKY POPLATKOV V OBCI 

Slovenské mestá a obce v súčasnosti čelia výraznému zvyšovaniu nákladov na ener-
gie a ich rozpočty zaťažujú aj rastúce náklady spojené s odpadovým hospodárstvom.
Kvôli vysokým cenám energií, ale aj kvôli vládnym opatreniam znižujúcim ich príjmy,
sú  obce nútené zvyšovať dane, miestne poplatky či služby. Nevyhla sa tomu ani naša
obec. Z uvedených dôvodov, ale tiež z dôvodu prípravy našej obce na množstevný zber
a čipovanie popolníc, bolo nutné pristúpiť k navýšeniu poplatku za komunálny odpad
na 36 eur na osobu za rok. Avšak tento rok obec zaviedla novinku v podobe úľavy pre
občanov, ktorí k 1. januáru príslušného roku dosiahli vek 70 rokov. Pre týchto občanov
bude poplatok za komunálny odpad znížený na 32 eur. Čo sa týka poplatku za vodu,
tu naviac zohrala úlohu cena elektriny, takže poplatok bude mierne zvýšený, a to na 
22 eur za osobu na rok. Ostatné daňové sadzby za všetky typy nehnuteľnosti, daň za psa
a poplatky za hrobové miesta ostávajú nezmenené.

Čo sa týka poplatkov v školstve, výška mesačného príspevku zákonného zástupcu
za pobyt dieťaťa v materskej škole bude 25 eur za mesiac na dieťa a v školskom klube
detí 12 eur za mesiac. Taktiež sa mierne zvýšil poplatok na čiastočnú úhradu nákladov
na stravovanie dieťa v školskej jedálni.

Dátum Názov akcie
18. 2. 2023 Fašiangová sobota
14. 5. 2023 Deň matiek
25. 5. 2023 Uvítanie detí do života

6/2023 Športový deň detí
19. 10. 2023 Stretnutie dôchodcov
18. 11. 2023 Hodová zábava
08. 12. 2023 Stretnutie s Mikulášom

12/2023 Vianočný koncert

PRIPRAVOVANÉ AKCIE V OBCI NA ROK 2023

DAŇOVÉ NEDOPLATKY 

V súvislosti s miestnymi daňami
a poplatkami upozorňujeme obča-
nov, že obec je povinná vymáhať
daňové nedoplatky, preto u daňo-
vých dlžníkov pristúpi prvotne 
k výzvam na zaplatenie daňového
nedoplatku a následne k zabezpeče-
niu daňových nedoplatkov v daňo-
vom exekučnom konaní v zmysle
ustanovení Daňového poriadku. 
V prípade dlžníka, ktorý využíva
motorové vozidlo, môže obec pri
výkone daňovej exekúcie zadržať
vodičský preukaz.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 

Opätovne upozorňujeme občanov
na povinnosť podania daňového pri-
znania dane z nehnuteľnosti, a to vtedy:
- ak ste v predchádzajúcom roku

kúpili alebo predali nehnuteľnosť
(dom, byt, pozemok) a je zapísaná 
v katastri nehnuteľnosti k 1. 1. 2023, 

- ak vám minulý rok bolo vydané
stavebné alebo kolaudačné roz-
hodnutie,

- ak sa u vás zmenil druh alebo výme-
ra pozemku či účel využitia stavby.

Riadne vyplnené tlačivo daňového
priznania je nutné podať najneskôr do
31. 1. 2023 do podateľne obecného
úradu alebo poslať poštou.
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