
Milí občania.

Rok 2018 ubehol a my ho chceme zhod-
notiť v našich obecných novinách,

ktoré vydávame už po siedmykrát. Infor-
mujeme Vás, čo dôležité sa dialo, ale aj čo
pripravujeme v nasledujúcom období.

Dozviete sa štatistické údaje z obecnej
matriky, máme tu užitočné telefónne čísla,
informácie o poplatkoch za služby, v struč-
nosti obecný rozpočet, uznesenia z obec-
ných zastupiteľstiev. V skratke zhodnotí-
me investičné a spoločensko-kultúrne
akcie, ktoré organizoval obecný úrad, ale
aj aké pripravujeme v roku 2019.

Rok 2018 bol mimoriadne suchý, bez
dažďa, bolo teplé a suché počasie, čo vy-
hovovalo deťom cez letné prázdniny, ale

malo za následok deficit pitnej vody.
Preto sme robili viaceré opatrenia, aby ne-
dostatok vody veľmi nepocítili občania. Je
na nás všetkých, aby sme si vážili prírodu,
jej vzácne  zdroje pitnej vody a zbytočne
ňou neplytvali. Voda je určená na chod
domácnosti a pri nedostatku je zakázané
ju používať na polievanie trávnikov a umý-
vanie áut. Nedostatok vody začína byť ce-
losvetovým problémom. Spôsobil ho člo-
vek svojím ľahkovážnym prístupom a len
človek môže tento problém riešiť svojím
zodpovedným správaním.

V novembri 2018 sa konali komunálne
voľby a my sme si volili svojich zástupcov
do samosprávy. V našich novinách Vám
predstavíme nových poslancov obecného
zastupiteľstva na nasledujúce štyri roky 
a ich volebné obvody. Aj touto cestou

Vám ďakujem za účasť vo voľbách. K vo-
lebným urnám prišlo 62% voličov, čím ste
dali najavo, že život v obci Vám nie je ľa-
hostajný.  Zároveň Vám ďakujem za pre-
javenú dôveru, ktorá ma zaväzuje praco-
vať i naďalej v prospech obce.

Aj v tomto roku nás čakajú voľby. V marci
si budeme voliť prezidenta Slovenskej re-
publiky a v lete budú voľby poslancov do
Európskeho parlamentu .

Naša obec je plná obyčajných a zároveň
vzácnych ľudí.  Denne ich stretávame a ani
si neuvedomujeme, akí sú výnimoční.
Snažíme sa Vám ich predstaviť formou
rozhovoru. Aj v tomto vydaní sa o jed-
nom takomto človeku dočítate.

Koniec roka sa niesol v znamení mno-
hých stretnutí našich spolkov a organizá-
cií, či už Mikulášskych alebo vianočných
s tradičnou kapustnicou a punčom. Ne-
chýbal koncert hudobnej školy YAMAHA
a medzi sviatkami sme rok ukončili via-
nočným koncertom Zuzany Barochovej 
v organovom sprievode Zuzany Štachu-
rovej v Kostole sv. Martina v našej obci. 

Keďže sme na začiatku nového roka, želám
Vám všetkým, aby bol pre Vás úspešný,
pokojný a radostný a prajem Vám veľa
zdravia, šťastia a lásky.

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce 
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NAŠI NOVÍ OBČIANKOVIA

Mária Dzirbíková
Ján Zbreha

Lívia Uherková
Charlotta Chovancová

Matej Hruška
Kristína Soláriková

Michal Dančík
Lea Ješíková

Ondrej Cabadaj
Vratko Lapoš

Maximilián Forbak

Terézia Forbaková
Ela Michulková
Júlia Milová
Izabela Milová
Sandra Dzirbíková
Bibiána Gežová
Tobias Mikulík
Božena Mazúrová
Peter Poliak
Maxim Kicko
Michal Mičiaň

MANŽELSTVO UZATVORILI

Ivan Majtan a Žaneta Zajacová
Jaroslav Rovňan a Katarína Rýpalová

Martin Kosmal a Mária Černáková
Ladislav Hrtús a Jana Čupáková

Róbert Prochádzka a Slávka Gališová
Andrej Janeka a Diana Ďurkáčová

Martin Tichý a Zuzana Kršiaková
Viktor Malaťák a Martina Rýpalová

Lukáš Turza a Radka Labudová
Peter Tichý a Zuzana Hrivíková

Miloslav Tabačík a Viera Ciranová
Pavol Klukáň a Karin Benecová

Peter Masarovič a Terézia Drábiková
Jakub Mihálik a Jana Hrivíková
Branislav Fľak a Katarína Brenkusová

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 

Alojz Veveričík
Štefan Belánik

Jozef Paček
Anna Molčíková

Jozef Dedič
Ján Blažek

Mária Trháčová
Ján Kučera

Božena Haščíková
Angela Pačková
Kristína Hollá
Imrich Badura
Jaroslav Janák
Anna Fujková

Mária Hecíková
Kristína Mičurová

Peter Maceášik
Ján Beneš

Štefana Šimuláková
Anna Forbaková
Emília Hrivíková

Anna Adamčíková
Jozefa Fučková
Štefan Rybárik
Anna Badurová

Imrich Kramárik

Česť ich pamiatke



UDALOSTI  ROKU 2018
V roku 2018 sme v obci zrealizovali men-
šie investičné akcie. Tiež sa venujeme
údržbe a rekonštrukcii obecného vodo-
vodu. Po zimnom období niektoré prí-
pojky zamrzli a pri oteplení dochádzalo
k ich poškodeniu, bolo nutné ich opraviť.
Tiež sme doplnili dispečing na monito-
rovanie vôd v časti obce Záhrady, takže
môžeme monitorovať už celý systém vo-
dovodov.

Každoročne sa venujeme aj vysprávkam
miestnych komunikácii. V roku 2018 sme
vyčlenili na tieto opravy 30 000 eur. Opra-
vovali sa hlavne vstupy na mosty, alebo do
ulíc, výkopy po opravách na obecnom vo-
dovode  a vyasfaltovali sme ulicu na dolnom
konci – Klukany.  Keďže obec sa pripravuje
na kanalizáciu, čím dôjde určite k poškode-
niu komunikácií, v nasledujúcich rokoch
budeme realizovať len nevyhnutné úpravy. 

V jarných mesiacoch sme potrebovali
opraviť strechu na zdravotnom stredisku
v časti nad ambulanciami, pretože tu do-
chádzalo k zatekaniu. Bola použitá izo-
lačná fólia na ploche 403 m2, práce reali-
zovala stavebná spoločnosť LB VEGA
Bytča. Náklady predstavovali 12 000 eur.

Vyčistili sme aj priestor pri základnej škole
smerom k zdravotnému stredisku. Aj tu
sme získali priestor, na ktorom sa môže
realizovať v budúcnosti nejaký projekt. 

Nepochybne najväčšou spoločensko-
kultúrnou udalosťou v roku 2018 bolo
otvorenie drotárskeho múzea v zrekon-
štruovanom Baklovom dome. O tejto vý-
znamnej udalosti našej drotárskej obce  sa
dočítate v ďalšej časti novín.

V budove materskej školy, ktorú má obec vo
výpožičke od cirkvi na dobu 30 rokov, do
roku 2048, sme potrebovali vyriešiť dlhotr-
vajúci problém s vykurovaním budovy. Ko-
tolňa na tuhé palivo bola už stará, v havarij-
nom stave a v zimnom období sa opakovali
problémy, na čo sme doplácali všetci, my,
deti aj rodičia. V roku 2018 sme v budove
zaviedli plynové vykurovanie. Sú tu 4 kotle
a na všetkých  60 ks radiátorov sú termosta-
tické hlavice na reguláciu tepla. Náklady na
realizáciu kotolne predstavovali 20 000 eur. 

Ku koncu roka bola vybudovaná ešte
jednu autobusová zastávka v časti obce
Pod Príporami. Ostáva doplniť ešte dve
zastávky, aby  boli v celej obci rovnaké.
Ako predchádzajúce, i túto realizovala
firma Interdach s. r. o. 

PLÁNY NA ROK 2019
Aj v roku 2019 budeme občanom zabezpe-
čovať všetky potrebné služby. V nasleduj-
úcich  3 – 4 rokoch nás čaká výstavba
kanalizácie. S tým bude spojených mnoho
prác, rozhodnutí, budeme potrebovať veľa
trpezlivosti a ohľaduplnosti  hlavne pri rea-
lizácii. Investorom tejto akcie bude SEVAK
a.s. Žilina, ktorý už začal s prípravou pro-
jektovej dokumentácie. Naša obec je súčas-
ťou spoločného projektu – odkanalizovanie
obcí Dlhé Pole – Svederník, Divina – 
Divinka. Budeme odkanalizovaní do ČOV
v Hričove. Zatiaľ v dotknutých obciach pre-
behlo v jesenných mesiacoch geodetické
zameranie terénu, ktoré je potrebné ako
podklad pre projektanta. Po vypracovaní
projektovej dokumentácie nasleduje vyda-
nie stavebného povolenia a tiež majetkové
vysporiadanie, ktoré trvá pár rokov.

Obec má pripravený aj projekt na výstavbu
Domova sociálnych služieb – domova pre
seniorov. V sociálnej oblasti sa čoraz čas-
tejšie vyskytuje potreba umiestnenia našich
občanov v takomto zariadení. Deti často
nedokážu poskytnúť potrebnú starostlivosť
svojim starým a chorým rodičom aj z dô-
vodu, že im samým sa zvyšuje dôchodkový
vek a musia ešte pracovať. Pokiaľ budeme
mať v obci takéto zariadenie, pre našich ob-
čanov to bude značne jednoduchšie, budú
mať svojich príbuzných bližšie a tí sa budú
navzájom poznať. V projekte sa uvažuje 
s kapacitou 26 – 28 ľudí, všetky izby budú
prízemné s malou teraskou. Budova bude
v blízkosti zdravotného strediska na obec-
nom pozemku. Na stavebnom úrade je vo
vybavovaní územné rozhodnutie. Financo-
vanie bude cez štátny fond rozvoja bývania.

Náklady na novostavbu budú predstavovať
okolo 700 000 eur.

Obec má pripravený aj projekt na výstav-
bu zberného dvora za cintorínom oproti
družstvu. Pozemok je vo vlastníctve Slo-
venského pozemkového fondu a požiada-
li sme o jeho odkúpenie. Vybudovaním
zberného dvora by občania mali možnosť
zbaviť sa rôzneho odpadu (stavebný od-
pad, veľkoobjemový odpad, iné druhy 
odpadov).  Financovanie projektu chceme
riešiť zo zdrojov Európskej únie.

Pre budovu materskej školy máme už viac
rokov spracovaný projekt na výmenu
okien, v rámci energetickej úspory budovy.
Pokiaľ sa nám nepodarí získať dotáciu na
okná z Environmentálneho fondu na MŽP
SR, obec vyčlenila z rezervného fondu na
rok 2019 financie na výmenu okien v časti
MŠ, ktoré sú v najhoršom stave. Postupne
by sme vymenili okná na celej budove 
a uvažujeme aj s výmenou strešnej krytiny
a zateplením stropu. V rozpočte boli schvá-
lené aj finančné prostriedky na nové detské
ihrisko pri materskej škole.

Z bežných prostriedkov rozpočtu obce chce-
me opraviť miestnu komunikáciu okolo cin-
torína smerom k družstvu. Z dôvodu poš-
kodzovania cesty je potrebné do priekopy
položiť kanalizačné rúry a cestu odvodniť.
Zároveň by sa cesta aj rozšírila a vznikol
ďalší priestor na parkovanie popri ceste. 

Naďalej budeme spolupracovať so všetký-
mi spolkami, organizáciami a občiansky-
mi združeniami v organizovaní kultúr-
no-spoločenských, športových a iných 
aktivít. Zároveň ďakujem aj touto cestou
všetkým, ktorí sa zapájajú do života obce,
ktorí nám pomáhajú pri organizovaní
akcií, prípadne  sami organizujú športové
a kultúrne podujatia. Ďakujem aj všetkým
občanom, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom
aktívni v živote našej obce.  

Starostka obce 
foto: archív OÚ

AKTUALITY
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Zastávka Pod Príporami

Domov sociálnych služieb
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Obecný úrad Dlhé Pole
041/5696 260, 5696 388, 5696  490

Starostka
0905 975 528

Pošta Dlhé Pole
041/5696 254

Ambulancia praktického lekára
041/5696 261

Zubná ambulancia
041/764 94 15

Detská ambulancia Žilina
041/511 08 57

Farský úrad
041/5696 257

Služba Domu smútku
0949 517 593

Poľnohospodárske družstvo
041/5696 196

Reštaurácia Drotár
0905 714 273

Základná škola
041/5696 258

Materská škola
041/5696 248

COOP Jednota  horný koniec
041/7051119

COOP Jednota pri obecnom úrade
041/7051120

COOP Jednota dolný koniec
041/7051121

Potraviny KORUNA
0907 890 264

Kvetinárstvo Hrivíková
041/5696 666

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

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: 15.00 hod.  – 17.00 hod. 
Piatok: 15.00 hod.  – 17.00 hod. 
Sobota: 14.00 hod.  – 17.00 hod. 
Nedeľa: 14.00 hod.  – 17.00 hod. 

Kontakt: Juraj Šerík 0908 490 987 
Prehliadku pamätnej izby aj drotárskeho
múzea je možné dohodnúť aj mimo otvá-
racích hodín na tel. č.: 0905 975 528 
a 0917 380 130.

OTVÁRACIE HODINY

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



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) 20 €

Nájom domu smútku
(občania bez trvalého pobytu v obci) 35 €

Chladiace zariadenie 5 €

AKTUALITY/POPLATKY
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CINTORÍNSKE POPLATKY 

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)

SPRÁVNE POPLATKY NA ROK 2019

Žiadosť o odstránenie stavby – búracie povolenie pre:
• fyzickú osobu ........................................................................................................................................................................................................... 20 €
• právnickú osobu ................................................................................................................................................................................................. 50 €

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

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

Žiadosť o výrub stromov ....................................................................................................................................................................... 10 €

Nahliadnutie do matrík za každý zväzok .................................................................................................................. 2 €

Vyhotovenie odpisu (fotokópie) výpisu alebo písomnej informácie
z úradných kníh a úradných záznamov
• za každú začatú stranu ................................................................................................................................................................................. 2 €

Overenie podpisu na listine – každý podpis ........................................................................................................ 2 €

MIESTNE POPLATKY NA ROK 2019

Vyhlásenie v miestnom rozhlase ................................................................................................................................................ 5 €

Predaj na verejnom priestranstve a vyhlásenie .......................................................................................... 10 €

PREDAJ
Kultúrny dom – malá sála .................................................................................................................................................................. 40 €
Kultúrny dom – veľká sála ................................................................................................................................................................. 70 €

SPOLOČENSKÉ AKCIE
Malá sála a kuchyňa bez vykurovania .......................................................................................................................... 60 €
Malá sála a kuchyňa s vykurovaním ................................................................................................................................ 80 €
Veľká sála a kuchyňa bez vykurovania ................................................................................................................... 100 €
Veľká sála a kuchyňa s vykurovaním ......................................................................................................................... 120 €
Pranie obrusov (za 1 obrus) ................................................................................................................................................................ 1 €

Poplatok za vodu ....................................................................................................................................................... 20 € (osoba/rok)

Poplatok za komunálny odpad ...................................................................................................... 20 € (osoba/rok)

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



1. zasadnutie OZ dňa 12. 3. 2018
Schválenie:
• úpravy rozpočtu z rezervného fondu

na r. 2018 na kúrenie v kultúrnom
dome

• opravy strechy na zdravotnom stre-
disku

• nákupu zariadenia na sledovanie po-
ruchy na obecnom vodovode pre vo-
dovod „Záhrady“

• zbúrania budovy pod kostolom 

Informácie:
• správa o činnosti kontrolóra obce za

r. 2017
• uskutočnené a pripravované akcie na

r. 2018

2. zasadnutie OZ dňa 10. 4. 2018
• schválenie dotácie na dokončenie

múzea v priestoroch kultúrnej pamiat-
ky „Baklov dom“ vo výške 5 000 Eur

3. zasadnutie OZ dňa 25. 6. 2018
Schválenie:
• záverečného účtu obce a celoročného

hospodárenia za r. 2017
• použitia rezervného fondu v priebehu

r. 2018 na kapitálové výdavky
• komunitného plánu sociálnych slu-

žieb pre obec Dlhé Pole
• dvoch volebných okrskov, deviatich

poslancov a plného úväzku starostu
na nasledujúce volebné obdobie

• zámeru obce k príprave projektu
„Dom pre seniorov“

• zámeru obce k príprave projektu
„Zberný dvor“

• navýšenia dotácie na činnosti TJ Dlhé
Pole o 2 000 Eur

Informácie:
• správa hlavného kontrolóra a stano-

visko k záverečnému účtu za r. 2017
• dokument bezpečnostných opatrení

na ochranu osobných údajov
• zverejnenie odpredaja obecných po-

zemkov
• pridelenie dotácie pre obec na do-

máce kompostéry z MŽP SR
• pridelenie dotácie na úpravu verej-

ného priestranstva pred zdravotným
strediskom z VÚC Žilina

• plán práce hlavného kontrolóra obce
na 2. polrok 2018

4. zasadnutie OZ dňa 6. 8. 2018
Schválenie:
• odpredaja obecných pozemkov
• príspevku pre eRko – HKSD na letný

tábor pre deti
• plánu práce hlavnej kontrolórky obce

na 2. polrok 2018

Informácie:
• príprava osláv pri príležitosti otvore-

nia drotárskeho múzea v Baklovom
dome

5. zasadnutie OZ dňa 5. 11. 2018
Schválenie:
• odpredaja obecného pozemku

Informácie:
• príprava rozpočtu na rok 2019
• realizácia výstavby autobusovej za-

stávky „Pod Príporami“
• realizácia plynového kúrenia v budove

MŠ
• zhodnotenie štvorročného volebného

obdobia
• príprava návrhu VZN o poplatku za

znečistenie ovzdušia malým zdrojom
znečistenia

Ustanovujúce zasadnutie OZ
dňa 5. 12. 2018
• zloženie sľubov novozvoleného sta-

rostu obce a poslancov obecného za-
stupiteľstva

• schvaľovanie komisií a ich predsedov
• schvaľovanie náležitostí sobášov na

obecnom úrade
• určenie platu starostky obce
• určenie poslaneckých obvodov

6. zasadnutie OZ dňa 18.12.2018
Schválenie:
• rozpočtu obce na rok 2019
• VZN č. 1/2018 o poskytovaní dotácií

z prostriedkov obce
• VZN č. 2/2018 o odpredaji a zámene

pozemkov v obci
• plánu práce kontrolórky obce na prvý

polrok 2019

Informácie:
• návrh VZN č. 1/2019 o poplatku za

znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
• Vianočný koncert v kostole sv. Mar-

tina dňa 29.12.2018
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V roku 2018 sa konalo šesť zasadnutí obecného zastupiteľstva a ustanovujúce 
zasadnutie obecného zastupiteľstva po komunálnych voľbách.  

ROZPOČET OBCE NA ROK 2019

Prehľad rozpočtovaných príjmov podľa hlavných kategó-
rií príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Prehľad rozpočtovaných výdavkov podľa hlavných kate-
górií výdavkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

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

spolu:

100 Daňové 648 750 648 750 0
príjmy

200 Nedaňové 98 777 53 777 45 000
príjmy

300 Granty 474 750 474 750 0
a transfery

100+200+300
Spolu: 1 222 277 1 177 277 45 000

400 Príjmové
finančné 50 500 50 500 0
operácie

100 + 200 + 300 + 400
Rozpočet  príjmov spolu: 1 272 777 1 227 777 45 000

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

spolu:

600 Bežné 1 218 904 514 304 704 600
výdavky

700 Kapitálové 50 500 50 500 0
výdavky

800 Výdavkové 
finančné 0 0 0
operácie

600+700+800
Rozpočet  výdavkov spolu: 1 269 404 564 804 704 600
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Komunálne voľby v obci sa konali 10. novembra 2018. K volebným urnám prišlo 62,05 % oprávnených voličov. Do obecného
zastupiteľstva bolo zvolených deväť poslancov, ktorí budú rozhodovať o základných otázkach života obce.
Rozdelenie poslaneckých obvodov medzi novozvolených poslancov je nasledovné:

V OBCI PÔSOBIA TRI PRACOVNÉ KOMISIE:
Komisia pre výstavbu a životné prostredie
Predseda: Ing. Tibor Gajdošík, členovia: Roman Ďuráčik, Mgr. Rudolf Králik
Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie
Predseda: Mgr. Martina Ďurčová, členovia: Ingrid Letková, Ing. Rastislav Dančík
Finančná a sociálna komisia
Predseda: Emília Hrivíková, členovia: Ing. Marta Boráková, Anna Hecíková

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

ROMAN ĎURÁČIK          

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

MGR. MARTINA ĎURČOVÁ       

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

ING. TIBOR GAJDOŠÍK
Zástupca starostky obce 

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

ANNA HECÍKOVÁ

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

EMÍLIA HRIVÍKOVÁ

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

MGR. RUDOLF KRÁLIK

Od súpisného čísla 663 – 733
Novostavby – 1054, 1077, 1101,
1110, 1136, 1156, 1165

INGRID LETKOVÁ

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

ING. VIERA BLAŽEKOVÁ
Hlavný kontrolór obce:



ÚPRAVA PRED ZDRAVOTNÝM
STREDISKOM 

Obec sa zapojila do výzvy Žilinského
samosprávneho kraja s projektom

„Úprava a tvorba verejného priestoru
pred Zdravotným strediskom v obci
Dlhé Pole“ a získali sme dotáciu vo
výške 1 500 eur. V rámci tohto projektu
prebehla úprava vonkajších priestorov
pred budovou zdravotného strediska
prostredníctvom úpravy verejnej zelene
s doplnením prvkov drobnej architek-
túry. Pred budovou zdravotného stre-
diska absentovali akékoľvek lavičky, či
okrasné kvetináče, ktoré by spríjemni-
li občanom niekedy dlhé čakanie vo
vnútri ambulancií a skrášlili vonkajšie
priestory pri budove. Taktiež bolo po-
trebné upraviť plochu okolo prístupo-
vého chodníka. 

V rámci projektu sme vytvorili malú od-
dychovú zónu pre pacientov či príbu-
zných, kde môžu tráviť čas aj mimo
čakární v príjemnom a upravenom pro-
stredí.

Zakúpila sa lavička v kombinácii drevo –
betón, štyri menšie betónové kvetináče na
kvety a betónový odpadkový kôš s popol-
níkom. V prístupovej časti pred vchodom
do budovy sme upravili plochu okolo
hlavného prístupového chodníka do
zdravotného strediska.

VEREJNÝ PRIESTOR
PRI KOSTOLE 

V jeseni sme na obecnom pozemku v
blízkosti kostola zbúrali starú budovu,
ktorá bola už dlhé roky nefunkčná a bola

v takom stave, že sa nedala opraviť a ohro-
zovala bezpečnosť občanov. Budovu zbú-
rala spol. QPI TRADE Žilina, celkové
náklady predstavovali 13 000 eur. Obec tu
získala priestor, ktorý je možné využívať
na parkovanie pri kostole a máme zámer
dať tomuto priestoru charakter verejného
priestranstva, časť na parkovanie a časť
ako verejnú zeleň. 

ČISTENIE RIEKY 

V novembri, nezamestnaní občania, kto-
rí vykonávajú na obci aktivačné práce
okrem inej činnosti (zber odpadov, kose-
nie, oprava vodovodov) čistili aj rieku
Dlhopoľku smerom od kostola na horný
koniec. Vyrubovali a vystrihovali náletové
kroviny v toku rieky. V tejto činnosti 
budeme pokračovať, keď nám to dovolí
počasie. Podotýkam, že Dlhopoľka je 
v správe štátneho podniku Povodie Váhu,
ktorí majú v rámci prevádzkovej údržby
starostlivosť aj o odstraňovanie nánosov
z koryta rieky. Nánosy odstraňovali u nás
v Dlhom Poli niekoľkokrát. Po vyčistení
sa však nánosy tvoria opäť a oveľa rých-
lejšie ako v minulosti. Môže za to človek
svojou činnosťou (znečisťovanie rieky od-
padkami), neupratané skládky dreva, ne-
upravené lesné cesty po ťažbe a prudké
prívalové dažde, ktoré v minulosti tak
často nebývali. 

ZIMNÁ ÚDRŽBA CIEST

Cesta III. triedy (hlavná cesta) je v správe
Správy a údržby ciest ŽSK. Miestne ko-
munikácie (uličné cesty) sú v správe obce.
V obci ich máme 44. Zimná údržba týchto
ciest je zabezpečovaná 2 traktormi. Dolný
koniec po obecný úrad a hornú časť obce
po ľavej strane (Žabáreň a Záhrady) udr-

ZO ŽIVOTA OBCE
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Zdravotné stredisko

Parkovisko pri kostole



žiava v zime pracovník Roľníckeho druž-
stva v Dlhom Poli. Hornú časť obce od
obecného úradu po pravej strane, Hlavá-
čovú, Prípory, Pod Hájnicou, otočky auto-
busov a lazy udržuje súkromný pod-
nikateľ. Táto práca je v našom členitom 
teréne veľmi náročná a namáhavá. Naše
miestne komunikácie udržujeme len tý-
mito mechanizmami, ulice nesolíme. Po-
sypovú soľ si môžu občania z ulíc, kde je
veľký kopec, vyzdvihnúť podľa potreby na
obecnom úrade.

Rok 2018 nám pri zimnej údržbe nedal
veľa zabrať, lebo bol bez snehu. Zato za-
čiatok roku 2019 nás začal poriadne trá-
piť snehovou nádielkou. Zatiaľ situáciu
zvládame. V obci máme už len 4 za-
mestnancov cez Úrad práce, ktorí tiež
vykonávajú v zime hlavne zimnú údrž-
bu.  Starajú sa o cintorín, autobusové za-
stávky, priestor pri kontajneroch na od-
pady, základnú a materskú školu, zdra-
votné stredisko, vstupy do ulíc, verejné
priestranstvá, prístupy k vodovodom.
Nie vždy môžu byť všade,  preto Vás žia-
dame o trpezlivosť a pomoc. 

Určite ste v médiách zachytili informá-
ciu o chodníkovom zákone, ktorý spôso-
bil problémy na celom Slovensku. Obce 
a mestá sa musia starať o všetky chod-
níky v mestách a obciach.  Toto sa nedá
zvládnuť na 100 % z časového i ekono-
mického hľadiska. Poslanci NR SR za-
budli pri schvaľovaní tohto zákona na
najzákladnejší zákon pre samosprávu 
a to zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v ktorom sa hovorí: „obyvateľ
obce sa podieľa  na rozvoji a zveľaďovaní
obce a poskytuje pomoc orgánom obce“.

V tejto súvislosti, ak je to v záujme obce,
je každý občan povinný  vykonávať men-
šie obecné služby (zlepšovanie životného
prostredia, ekonomických a sociálnych
podmienok) a tiež napomáhať udržiavať
poriadok v obci. Dnešný legislatívny stav
však umocňuje negatívny vzťah a ne-
záujem obyvateľov o spoločný majetok 
a spolupodieľanie sa na miestnom živote.
Musím konštatovať, že aj v našej obci sa
nájdu ochotní občania, ktorým nevadí
zobrať lopatu alebo iné náradie a odpra-
tať sneh či už pred svojimi domami alebo
na ceste.  Som rada, že je to tak a týmto
spôsobom im chcem poďakovať. ZMOS
(Združenie miest a obcí Slovenska) má
záujem riešiť vzniknutú situáciu v NR
SR, aby poslanci prehodnotili súčasnú
legislatívu.      

Starostka obce 
foto: archív OÚ
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Čistenie rieky

Zimná údržba



Venujete sa hudbe od malička?
V podstate áno. My sme mali hudbu v ro-
dine. Mama krásne spievala a otec mal
cimbalovú kapelu, kde hral na husliach.
Neskôr viedol dychovku. Doteraz máme
doma husle, na ktorých hrával. Majú viac
ako 100 rokov. Hrávali sme spolu doma.
Mal som ešte dvoch starších bratov, Milan
veľmi pekne spieval a Ivanovi išla lepšie
hra na harmonike. Ja som vedel okrem
huslí hrať tiež na harmonike, takže, keď
sme si sadli k stolu, bolo veselo. S kama-
rátmi z dediny sme aj chceli založiť hu-
dobnú skupinu, ale napokon sa nám to
nepodarilo. 

Čo sa týka profesie, vybrali ste sa úplne
inou cestou...
Áno, najskôr som pracoval ako autome-
chanik v ČSAD, mechanik v Mototranse 
a neskôr ako mechanizátor na tunajšom
Roľníckom družstve. Práca ma bavila. Ja
mám veľmi rád prírodu. Peši som prešiel
všetky kopce v okolí. A hoci v práci som
veľa času trávil v stroji, ten pohľad na
polia a lúky stál za to. Po revolúcii som tri
roky pôsobil ako predseda, potom ako
podpredseda. Pamätám si časy, keď nás na
družstve pracovalo 120, dnes ich nie je ani

desať. Teraz som už dva roky na dôchod-
ku, takže sa môžem naplno venovať ro-
dine a hudbe. 

Čo Vás viedlo ku hre na organe?
Ani neviem, nejako ma to lákalo. Naučil
som sa hrať na klavíri u pani profesorky

Ballayovej, ktorá učila na konzervatóriu 
a bola organistkou vo Varíne a tiež spie-
vala aj v zbore Slovenského rozhlasu, kto-
rý viedol Mikuláš Schneider Trnavský.
Na púťach som vždy rád počúval hudbu
v kostole. Organ ma veľmi zaujal. Okrem
toho som mal aj dobrý hlas.  Každú ne-
deľu som ráno o piatej išiel do Kostola sv.
Barbory v Žiline, aby som ešte pred om-
šou zastihol tamojšieho organistu – pána
Kučeru. Ten ma učil hre na organ. Od
roku 1972 som začal hrať na organe 
v Dlhom Poli. Vtedy som sa striedal s or-
ganistkou Pelegrínou Majerovou. Trvalo
to asi sedem rokov. Odvtedy som hrával
sám. Každú nedeľu dve omše v Dlhom
Poli a od roku 1989 aj vo Svederníku.
K tomu ešte na Vianoce, Veľkú noc a rôz-
ne sviatky. 

To muselo byť náročné obdobie, čo na
to rodina?
Manželka sa prispôsobila, keď sme sa
spoznali, už som hrával, bolo to také pri-
rodzené. A navyše, keď hrám Pánu Bohu
je to radosť a nie obeta. Dcéry už v tomto
prostredí vyrástli. 

Nelákala ich hra na tomto hudobnom
nástroji?
Obidve absolvovali základnú umeleckú
školu odbor klavír a mladšia dcéra sa ešte
sama naučila hrať na gitaru, ktorá ju za-
ujala viac. Staršia dcéra Slávka by bola vý-
borná organistka. Sľúbila mi, že keď príde
čas, bude hrávať, ale zatiaľ sa jej akosi ne-
chce. Dcéry radi oslavujú Boha svojím
spevom na svätých omšiach ešte aj spolu
s inými dievčatami, hlavne počas sviatkov
a tiež hrávajú a spievajú na svadobných
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HUDBOU OSLAVUJEM BOHA

Je pracovný deň. Popoludní je v kostole ticho. A predsa nie úplne. Kráčam
po schodoch na chórus a už pri prvých krokoch počujem tóny organu. 

V ušiach mi znie „Dnešný deň sa radujme“ a ja sa pri pohľade na Juraja 
Čapičíka naozaj radujem. Lásku k Bohu a hudbe je cítiť pri každom pohybe
prstami. Moja prítomnosť ho nevyruší a pokračuje aj so spevom. Presne tak,
ako to robí už 47 rokov. 

Juraj Čapičík za organom v Kostole sv. Martina v Dlhom Poli.

Dlhopoľčania na návšteve kňaza Milana Jedináka.



obradoch. Uvidíme, koľko času mi Pán
Boh ešte nadelí. Je to náročné na prsty,
trápi ma reuma, nové veci sa mi učia ťaž-
šie, trvá to dlhšie. Od roku 2000 sa už strie-
dam so Zuzkou Štachurovou. 

Koľko piesní máte v repertoári?
Jednotný katolícky spevník obsahuje
500 piesní. Všetky sa nehrávajú, no nie-
ktoré preberáme aj z iných zdrojov. Ne-
mám to spočítané, ale asi tak okolo 400.
My – organisti ich máme upravené do
veršov, je to náročnejšie ako hrať na kla-
víri podľa nôt.

Navštevujú organisti aj nejaké semi-
náre?
Na seminári som bol, keď vyšla nová li-
turgia a bolo ju potrebné uviesť do
praxe. Katolícka liturgia je rovnaká na
celom svete  a je preložená do jazykov
všetkých krajín, ktoré ju používajú.
Preto sme sa museli učiť nové slová 
piesní a modlitieb. Existuje viacero dru-
hov hlavných piesní ako je Glória –
Sláva či  Krédo  – Verím, ale  tieto litur-
gické spevy  si každý organista vyberie
sám. Prvý Jednotný katolícky spevník
zostavil hudobný skladateľ Mikuláš
Schneider Trnavský, ktorý upravil a spo-
jil piesne z viacerých spevníkov. Nie-
ktoré boli aj zo 16. storočia. Teraz sa
hráva len úvod a Offertorium – obeto-
vanie, na spomínané skladby Glória 
a Krédo je dnes dokonca zvlášť litur-
gický spevník. Samozrejme, že vznikajú
aj nové skladby, ale tie pôvodné sa stále
hrávajú. 

Koľkých ľudí ste  svojím spevom odpre-
vadili na druhý svet?
Nikdy som to nerátal, ale sú to za tie roky
už stovky. Beriem to ako svoju povinnosť.
Kedysi mali ľudia nebohého doma a s tru-
hlou sme išli cez celú dedinu. Niekedy to
bolo náročné. Dnes si to už bez Domu
smútku ani neviem predstaviť. 

Hrali ste aj v iných dedinách či mestách?
Áno. Hral som v Žiline, v Kotešovej, 
Divine. Ale napríklad aj v Bratislave 
a Čechách. Veľmi dobre sa mi hralo na
Hostýne v Bazilike Nanebovzatia Panny
Márie. Najväčší zážitok však mám z Bazi-
liky sv. Cyrila a Metoda vo Velehrade. To
bola nádhera. Krásne priestory a výborná
akustika...

Je veľký rozdiel hrať na inom organe?
Rozdiel je vždy cítiť, ale dobrý organista
sa prispôsobí. Najskôr si však musí organ
vyskúšať, až potom môže hrať pieseň. Nie
je to také jednoduché, ako to vyzerá. Naj-
lepšie je, keď mu to má kto vysvetliť 
a ukázať. 

Organ potrebuje aj nejakú údržbu, ako
sa realizuje?
Náš organ je značky Rieger a bol posta-
vený v roku 1928, keď sa kostol roz-
široval. Vyrobili ho v nemeckej firme 
v Krnove v Čechách. Fabrika na výrobu
organov tam fungovala až do 90-tych
rokov, potom sa presťahovala do Rakús-
ka. Prvýkrát tu boli opravári ešte za čias
kňaza Milana Jedináka. Po nociach ho
tajne opravovali a ladili majstri práve 

z tejto firmy. Keď sa kostol v 90-tych ro-
koch maľoval, zaniesol sa organ špinou
a prachom, tak sa musel znova opravo-
vať. Kedysi sa mechy ťahali nohou, vzadu
za organom stál jeden muž, ktorý to mal
na starosti. Dnes je všetko elektrické. Ale
na našom organe je možné stále ťahať
mechy ručne, takže v prípade výpadku
elektrickej energie, môže organista hrať
ďalej. Naposledy tu bol opravár organov
minulú jeseň. Organ je veľmi chúlostivý
nástroj, jednu tretinu tvoria drevené 
píšťaly a tie reagujú na teplo. Takže, keď
sa začne kúriť alebo sú v lete vysoké tep-
loty, drevo vysychá, pracuje a organ má
úplne iný zvuk. 

Ako za tie roky vnímate rozdiel v kos-
tole, či už v počte ľudí alebo aj kvalite
spevu?
Ľudia chodievajú do kostola menej ako
v minulosti a aj menej spievajú, najmä
mladí ľudia majú v tomto smere med-
zery. Chvíľu ich to baví, najmä počas
sviatkov, ale potom sa im už nechce.
Zuzka sa snaží prilákať najmä deti, tak
dúfam, že je to dobrý krok do budúc-
nosti. Najlepšie je, keď spoločne spievajú
všetky vekové kategórie. Mne sa naprí-
klad veľmi páčil viacgeneračný zbor vo
farnosti Opoj – Zavar, to nám tu chýba. 

Túžite si ešte zahrať v nejakom konkrét-
nom kostole?
Kedysi som mával také sny, dnes už nie.
Som vďačný za všetko, čo sa mi podarilo.
Pán Boh mi dal talent a ja mu to vraciam
k jeho oslave.

Text: Magdaléna Lacková
Foto: ml a archív JČ
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Juraj Čapičík sa narodil 2. 10. 1952
v Dlhom Poli. Po základnej škole
sa vyučil za automechanika a štyri
roky pracoval v ČSAD v Žiline.
Potom študoval na Priemyselnej
škole v strojárskej a po jej ukon-
čení prestúpil do závodu Moto-
trans. Najskôr pôsobil v Žiline,
neskôr v Dlhom Poli. V roku 1979
sa stal zamestnancom RD, kde
prešiel rôznymi pozíciami od me-
chanizátora až po predsedu a pra-
coval tam až do dôchodku. Orga-
nistom v rodnej obci je od roku
1972. Je ženatý s Emíliou, rode-
nou Humeníkovou. Má dve dcéry
a tri vnúčatá.  

J. Čapičík s obyvateľmi obce Dlhé Pole na púti do Opoja. 



FAŠIANGOVÁ DLHOPOĽSKÁ
ZABÍJAČKA

Na začiatku bol nápad, chuť a odhod-
lanie. Potom pred kultúrnym domom

viselo prasa, z ktorého sa o pár hodín po-
dávali zabíjačkové špeciality a skončilo to
fašiangovou zábavou v maskách. Takto
nejako to vyzeralo na nultom ročníku 
Fašiangovej dlhopoľskej zabíjačky, ktorú
zorganizoval Obecný úrad v Dlhom Poli 
v spolupráci so Združením rodičov ZŠ 
s MŠ a Klubom slovenských turistov.

Zabíjačkové špeciality
V sobotu 10. februára to pred kultúrnym
domom v obci žilo už od skorého rána.
Len čo priviezli prasa, dobrovoľníci vo fa-
rebných zásterách sa pustili do práce. A ve-
ruže sa poriadne zapotili. Pod ich šikovný-
mi rukami vznikali tlačenky, klobásy, ja-
ternice a nechýbala ani tradičná zabíjač-
ková kapustnica a pečené mäso. Ešteže
niektoré výrobky mali hotové už v pred-

stihu, lebo dobroty sa míňali bleskovou
rýchlosťou. Ľudí okrem mäsa v rôznych
podobách lákala aj vôňa hriateho a každý
návštevník si pochutil na chlebe s masťou
a cibuľou či oškvarkovou nátierkou. 

Fašiangová zábava
Ku každej správnej zabíjačke patrí aj ľu-
dová hudba. O tú sa postarali Dlhopoľskí
heligonkári a folklórna skupina Drotár.
Dobrú náladu bolo cítiť aj v sále. Každý
jedol a pil, čo mu hrdlo ráčilo a tancoval,
čo mu nohy stačili. A čím menej jedla
bolo na stoloch, tým plnší bol parket.
Škrabošky pobehovali od rána a k bande
detí, čo naháňala čerta sa podvečer pri-
dali aj bláznivé masky od výmyslu sveta.
To ešte len bola zábava. Takýto veselý fa-
šiang v Dlhom Poli už dávno nebol. Vy-
pilo sa vyše 50 litrov hriateho a predalo
viac ako 500 porcií zabíjačkových špecia-
lít. A keď odtancovali aj posledné maš-
kary, organizátori si konečne vydýchli.

Nielen od únavy, ale aj úľavy, že všetko
dobre dopadlo. Akcia to bola naozaj vý-
borná a všetkým, ktorí sa na nej podieľali
patrí veľká vďaka.

DEŇ MATIEK
Mama je najdôležitejším človekom pre
každé dieťa. A že tú svoju naozaj ľúbia,
dokázali v nedeľu 13. mája 2018 v kul-
túrnom dome v obci desiatky detí. Obec-
ný úrad usporiadal opäť nezabudnuteľný
zážitok pre všetky zúčastnené matky a sta-
ré mamy.

Plnú sálu, kde každým rokom pribúdajú
aj oteckovia, privítala starostka Dana Ve-
veričíková. Po jej úprimných slovách vy-
behli na pódium deti zo základnej školy
v obci pod vedením zástupkyne Márie
Mrníkovej. Najmladší žiaci vítali jar a pe-
strým pásmom piesní, tancov a hier vy-
čarili úsmev na tvárach mnohých mám.
Program pokračoval ľudovými piesňami
za sprievodu harmoník žiakov hudobnej
školy YAMAHA, ktorých pripravila uči-
teľka Zuzana Štachurová. A keď pred pu-
blikum predstúpili starší žiaci základnej
školy, to ešte len začala pravá regrútska
zábava. Talent a nadšenie detí pochválila
aj známa speváčka a heligonkárka zo 
Skalitého Vlasta Mudríková, ktorá bola 
v našej obci po prvýkrát. Jej dojímavé vy-
stúpenie nenechalo takmer žiadne oko
suché. Po občerstvení zanôtili publiku 
obľúbení Dlhopoľskí heligonkári a na pó-
dium sa vrátila aj sympatická speváčka.
To už spievali všetky vekové kategórie a tí
úplne najmenší si v teplom náručí do-
konca aj zdriemli. Hudba tak spojila mno-
ho mamičiek a starých mám v obci, ktoré
si okrem kultúrneho zážitku odniesli aj
milý darček.

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
V zasadacej miestnosti obecného úradu
sa o 10.00 hod. stretli mamičky s detič-
kami, ktoré sa narodili v roku 2017. Sta-
rostka obce Dlhé Pole Dana Veveričíková
všetkých srdečne privítala a krátkym 
príhovorom otvorila túto milú slávnosť.
Následne sa rodičia s deťmi podpísali do
Pamätnej knihy obce.

Sedem dievčatiek a traja chlapčekovia do-
stali od starostky obce na pamiatku foto-
rámik a finančnú hotovosť. V tradičnej
drevenej kolíske detičky pózovali s ma-
mičkami a so svojimi súrodencami. Po fo-
tení sa hneď rozbehli spoznávať nových
kamarátov a pri kávičke a malom občer-
stvení sa spoločne s rodičmi zabavili až do
obeda. md
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Deň matiek



DLHÉ POLE NA FOLKLÓRNEJ
LYSEJ 
Prvú júlovú nedeľu nás folklórna sku-
pina Drotár reprezentovala na folklór-
nom festivale v Lysej pod Makytou.

Obecenstvu sa predviedli so scénkou
„Návrat drotára“ a stali sa tak súčasťou
23. ročníka významného podujatia orga-
nizovaného Považským osvetovým stre-
diskom v Považskej Bystrici. Ich vystú-

penie plné spevu, tanca a hovoreného
slova bolo odmenené veľkým potleskom.
Okrem vystúpení desiatky folklórnych
súborov zo Slovenska aj zo zahraničia,
mohli návštevníci obdivovať práce ľudo-
vých remeselníkov. Okrem iných, svoje
originálne výrobky a šikovné ruky uká-
zali i drotári Jozef Polka a Juraj Šerík.
Svojich rodákov prišla tiež podporiť sta-
rostka obce Dlhé Pole Dana Veveričíková.
Veď talent a tvrdá práca sú vždy hodné
obdivu.

NA OSLAVÁCH V OPOJI
Do Opoja – našej družobnej obce  – cho-
dievajú obyvatelia obce Dlhé Pole veľmi
radi. V sobotu 22. septembra prijali po-
zvanie folklórnej skupiny Senior Klub
Opoj, ktorá oslávila 5. výročie svojho
vzniku. Do kultúrneho programu za-
hrnuli aj našu folklórnu skupinu Drotár
a občania obce spolu so starostkou
Danou Veveričíkovou ich ochotne spre-
vádzali.

Dopoludnia sa všetci zúčastnili na sláv-
nostnej svätej omši a pripomenuli si aj
pamiatku kňaza a spisovateľa Ľudovíta
Gašpara Zaoseka a iných významných
osobností z obce Opoj. Popoludní to už
v kultúrnom dome dýchalo folklórom.
Publikum privítal člen skupiny Senior
Klub Opoj a poslanec Alojz Matúš.
Zúčastneným sa prihovoril aj starosta
obce Opoj Peter Bartovič a starostka
obce Dlhé Pole Dana Veveričíková. Po-
tom sa už hralo, spievalo, tancovalo a ve-
selilo presne tak, ako sa na oslave
narodenín patrí. Ako prví sa predviedli
oslávenci. Veselé i dojímavé piesne sku-
piny Senior Klub Opoj dopĺňali nád-
herné vyšívané kroje. Že dôchodcom
nechýba talent, odvaha ani vtip dokázala
skupina Bohdanovčan z Bohdanoviec.
Spevácky súbor Malženičan z obce 
Malženice pokračoval v chytľavých ľu-
dových piesňach. Na záver sa predstavila
folklórna skupina  Drotár z našej obce.
Zanôtili typické drotárske piesne aj tráv-
nice. Vrcholom podujatia bolo spoloč-
né vystúpenie všetkých skupín. Javisko
praskalo vo švíkoch, hrdlá ani nástroje
neprestávali vydávať známe melódie, pu-
blikum nestačilo tlieskať. A hoci ofici-
álny program skončil, domov sa nikomu
nechcelo. Folkloristov to stále ťahalo na
parket a diváci sa dožadovali ďalších 
piesní. Ani blížiaca sa tma neodradila
domácich odprevadiť hostí až k auto-
busu. A spokojní Dlhopoľčania sa už
teraz môžu tešiť na návštevu priateľov
z Opoja.

KULTÚRA
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Uvítanie detí do života

Folklórna Lysá
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DROTÁROV DOM

Viac ako storočná drevenica na dol-
nom konci je nepochybne jedineč-

ným domom. Žil a tvoril tu jeden z naj-
známejších drotárskych majstrov Jozef
Holánik –Bakeľ, ktorého preslávili poz-
látené a postriebrené úžitkovo-dekora-
tívne výrobky pripomínajúce čipku.
Majster vyzdobil fasádu domu zväčše-
nými kópiami medailí, ktoré získal. Naj-
cennejšou bola hlavná cena „Gran
premio“ na výstave v Ríme v roku 1911.

Reklamné tabule hrdo hlásili, že v do-
me žil „prvý svetový umelec pletených
košíkov z drôtu“ a „jeho nástupca, maj-
ster umelec Jakub Šerík“. A práve vnuk
Jakuba Šeríka – Juraj sa rozhodol za-
chovať dedičstvo svojich predkov nielen
prostredníctvom drotárskeho remesla,
ale aj záchranou tejto výnimočnej dre-
venice. Do Registra nehnuteľných ná-
rodných pamiatok bola zapísaná v roku
2000, s jej rekonštrukciou sa začalo 
v roku 2009. A opäť po deviatich rokoch
sa z nej stalo originálne drotárske

múzeum. Symbolicky pri príležitosti
155. výročia narodenia Jozefa Holánika
– Bakeľa. 

VITAJ DOMA, PRADEDKO!

Na slávnostnom otvorení sa okrem 
Juraja Šeríka, jeho rodiny, obyvateľov
obce a starostky Dany Veveričíkovej,
zúčastnil aj podpredseda Žilinského sa-
mosprávneho kraja Peter Weber, zá-
stupca primátora mesta Čadca Jaroslav
Velička a historička drotárstva Katarína
Hallonová z Považského múzea. Úvod
patril miestnej folklórnej skupine Dro-
tár a pri drotárskych melódiách sa za-
lesklo nejedno oko. „Slzy sa mi tisli do
očí, keď som počul tie prvé tóny“ vyznal
sa Juraj Šerík, ktorého dojal aj dar od Ja-
roslava Veličku. Priateľ mu venoval do-
teraz nepoznaný výrobok J. H. – Bakeľa.
„Toto je zlatý klinec dnešného otvore-
nia. Vitaj doma, pradedko!“ tešil sa
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OTVORENIE DROTÁRSKEHO MÚZEA
Tradície, folklór, remeslo a predovšetkým drotárstvo. Tým všetkým žilo
Dlhé Pole v sobotu 11. augusta 2018. V obci sme otvorili drotárske múzeum
v rodnom dome významného drotárskeho majstra Jozefa Holánika – 
Bakeľa. Organizátormi podujatia s názvom Dlhopoľskí páni majstri II. –
Drotárov dom bola obec Dlhé Pole, umelecký drotár Juraj Šerík, Žilinský
samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Drevenica J. H. Bakeľa 



umelecký drotár a nasledovalo pre-
strihnutie drôtu pred dverami dreve-
nice. Návštevníci s úžasom hľadeli na
drotárske klenoty, medaily, diplomy,
stôl, za ktorým majster tvoril či pôvod-
nú podlahu. Na každej strane miest-
nosti, v minulosti tzv. panskej izby bolo
čo obdivovať. Po odbornom výklade 
K. Hallonovej a podpise v kronike
múzea sa hostia presunuli do vynovenej
Pamätnej izby drotárstva v budove ma-
terskej školy. V obci ju zriadili po vý-
stave Dlhopoľskí páni majstri v roku
2008 a otvorenie múzea je v podstate
pokračovaním dlhoročného projektu
drotárskych tradícií. 

KEĎ SA Z HISTÓRIE STÁVA
SÚČASNOSŤ

Popoludní je pred kultúrnym domom 
v obci rušno. Poľovnícke združenie LO-
VISKO ponúka výborný guláš, Maroš
Medvedík sa chváli domácim syrom z
farmy, drotár Ladislav Fapšo predvádza
svoje umenie, predajcovia kníh z Kysúc
lákajú na kvalitné tituly a miestne po-
hostinstvo na vychladené pivo. V plnej
sále zatiaľ pokračuje kultúrny program.
Pódium si ako prví užili žiaci hudobnej
školy YAMAHA. Deti potom za prítom-
nosti starostky obce Dany Veveričíko-
vej, kronikárky Kláry Trháčovej, učiteľ-
ky Magdalény Lackovej a historičky
drotárstva Kataríny Hallonovej pokrs-
tili drôtenými srdiečkami obrazovú
publikáciu o obci s názvom Dlhé Pole  –
premeny v čase. Brožúra je akýmsi sym-
bolickým prepojením minulosti so
súčasnosťou a čitateľov potešia mnohé
fotografie známych miest či okamihov
zo života obyvateľov obce. Potom sálu
svojím energickým vystúpením nabil
folklórny súbor Rovňan z Veľkého Rov-
ného. Publikum rozospieval folklórny
súbor Kolárovičanky z Kolárovic aj
Dlhopoľskí heligonkári. Folkloristov
striedali hovorené úryvky z dobovej
tlače, v ktorých autori chválili „skvosty
ľudovej kultúry“ majstra Jozefa Holá-
nika – Bakeľa. Záverečné vystúpenie
folklórnej skupiny Drotár s názvom Ná-
vrat drotára urobilo pomyselnú bodku
za vydareným podujatím. Drotár sa
skutočne vrátil domov  – do rodnej dre-
venice pri ceste, do výrobkov jeho po-
kračovateľov, do myslí jeho rodákov.
„Nestratí minulosť, kto v budúcnosť
verí...“ zneli posledné slová publikácie
o obci, v ktorej sme na svoje tradície
právom hrdí. 
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Otvorenie drotárskeho múzea.

Vystúpenie folklórnej skupiny Drotár

Krst publikácie Premeny v čase



STRETNUTIE DÔCHODCOV
V kultúrnom dome v obci sa každú jeseň
stretávajú dôchodcovia. V rámci mesiaca
úcty k starším pre nich vedenie obecného
úradu pripravuje príjemné popoludnie.
Tento rok ho v kruhu známych prežili vo
štvrtok 25. októbra. Takmer dve stovky
občanov nad 70 rokov si najskôr vypočuli
slová vďaky od starostky obce Dany 
Veveričíkovej a potom sa už započúvali
do známych melódií folklórnej skupiny
Drotár. Srdcia dedkov a babičiek pookria-
li pri vystúpení detí z hudobnej školy YA-
MAHA pod vedením Zuzany Štachuro-
vej. Po občerstvení si dôchodcovia ešte
zanôtili spoločne s Dlhopoľskými heli-
gonkármi a do sychravého večera vykro-
čili s novými dáždnikmi, ktoré dostali pri
odchode.

VESELÝ MIKULÁŠ
Šero, sychravo a chladno. Ale pred obec-
ným úradom predsa hlučne a veselo.
Hlúčiky ľudí čakajú na príchod Miku-
láša. Vyvolávajú ho, tešia sa. A Mikuláš
ich nesklamal. Prišiel aj s dvomi anjelmi
a čertom, ktorý okamžite hľadal neposluš-
né deti. Takto nejako to v piatok 7. 12. 2018
začalo. Združenie rodičov ZŠ s MŠ a obec-
ný úrad zorganizovali obľúbenú akciu
Príchod sv. Mikuláša a rozsvietenie via-
nočného stromčeka. Z parku sa všetci
presunuli do kultúrneho domu, kde
okrem balíčkov čakal prítomných aj ve-
selý program žiakov 5.A triedy zo zá-
kladnej školy. Následne sa na pódiu
vystriedali deti z celej sály. Z darčekov
mali veľkú radosť. Rozbaľujú ich hneď,
ako sa posadia a vyjedajú pri rozprávke.
Rodičia zatiaľ ochutnávajú kapustnicu 
a punč. Veru, mnohým sa domov ne-
chcelo a to je dôkazom toho, že akcia sa
vydarila.

VIANOČNÝ KONCERT
Sviatočný podvečer, v dušiach pokoj a lás-
ka. Ten pravý čas na operný spev v sprie-
vode organu. Koncert, ktorý sa konal v so-
botu 29. 12. 2018 v Kostole sv. Martina 

v obci dojal všetkých prítomných. Organi-
zoval ho obecný úrad v spolupráci s far-
ským úradom. Na úvod veriacich privítal
kňaz Peter Jankech a piesne citlivo uvád-
zala Eva Letková. V podaní študentky
operného spevu Zuzany Barochovej a or-
ganistky Zuzany Štachurovej ľudia počuli
známu „Ave Maria“, „Ave verum corpus“,
ale i rôzne iné piesne a vianočné koledy.
Koncert krásne dopĺňali skladby žiakov
hudobnej školy YAMAHA navštevujúcich
hodiny keyboardu práve u Z. Štachurovej.
Pre deti bola hra na organe pred publikom
určite veľkým zážitkom. Na záver koncertu
poďakovala všetkým účinkujúcim sta-
rostka obce Dana Veveričíková. A keď
svetlá zhasli, zaznela Tichá noc. Po výkone
Z. Barochovej sa mnohým tlačili slzy do
očí. Vystriedal ich potlesk a nežné úsmevy.
Takto strávený podvečer naplnil srdcia ra-
dosťou, ktorá pretrvala aj po ďalšie svia-
točné dni.

Text: Magdaléna Lacková
Foto: ml a archív OÚ
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Stretnutie dôchodcov
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Vianočný koncert



HODY SV. MARTINA
Tento rok sme Hody v obci slávili presne
na sviatok nášho patróna sv. Martina – 11.
11. Magický dátum prekvapil príjemným
teplým počasím a rady stánkov sa tiahli
od materskej školy až poniže kostola.
Okrem tých tradičných s medovinou, cu-
krovou vatou, medovníčkami, oblečením
a hračkami tu Dlhopoľčania našli aj ob-
ľúbené „home made“ výrobky občanov
združených v OZ Dlhopoľci. Nechýbali
adventné vence, drôtené zvončeky, svieč-
ky, čelenky, niečo na zahryznutie i uhase-
nie smädu. Slávnostné boli aj sv. omše.
Predpoludním sa plnému kostolu pred-
stavil aj zbor hudobnej školy YAMAHA 
a biblický krúžok zo Základnej školy. Žiaci
spestrili bohoslužbu hudbou, spevom,
hovoreným slovom, ale najmä radosťou 
z duchovného zážitku. Na obed sa hodu-
júci až tak neponáhľali a ešte dlho postá-
vali v hlúčikoch pred stánkami.           ml

KST DLHÉ POLE
Klub slovenských turistov patrí k činoro-
dým spolkom. Počas roka organizujú via-
ceré akcie, na ktorých sa zúčastňuje veľa
turistov aj náhodných zvedavcov. Začínajú
hneď v januári. K obľúbeným akciám patrí
výstup na Kamenité na sviatok Troch krá-
ľov a výstup na Javorník koncom mesiaca.
Pokračujú Drotárskou stopou po bielej
ceste vo februári a mnohými výletmi do
okolitých aj vzdialenejších kopcov počas
celého roka. Svojich priaznivcov si našiel
aj júlový nočný výstup na Čupec a Štefan-
ský výstup koncom roka. 

V letných mesiacoch postavili členovia
KST na vrchu Javorník drevené posede-
nie. Prístrešok poskytuje miesto na od-

dych a načerpanie nových síl. Občerstve-
nie v prírode tak bude o niečo pohodl-
nejšie. Vďaka všetkým, ktorí sa na stavbe
posedenia podieľali! 

KLUB JEDNOTA DÔCHODCOV 
Jednota dôchodcov Slovenska – obecná
organizácia v Dlhom Poli funguje už tak-
mer šesť rokov. Od roku 2013 sa počet jej
členov zvýšil z 13 na 70. Vedú aktívny spo-
ločenský život a zúčastňujú sa na mno-
hých kultúrnych podujatiach v obci. Tak-
tiež organizujú rôzne posedenia, výlety,
participujú na akciách okresnej organizá-
cie v Žiline aj na súťažiach. Na okresných
športových hrách seniorov získali v hode
granátom 3. miesto a v hode guľou 2. mie-
sto. Okrem toho niektorí členovia každo-

ročne chodievajú na rehabilitačno – re-
kondičné pobyty. Dôchodcovia v našej
obci sú naozaj vitálni a radi spoznávajú
nové miesta. A tam, kde sa im páčilo, sa
vrátia opäť. V roku 2018 boli na zájazdoch
vo Vysokých Tatrách, Košiciach, Banskej
Štiavnici,  Olomouci, Prahe, v Lešnej, 
Viedni a na rehabilitačných pobytoch 
v Dudinciach, Liptovskom Jáne, Piešťa-
noch, Nimnici. Takýmto spôsobom zmys-
luplne trávia svoj voľný čas. 

Predsedníčka ZO JDS v Dlhom Poli Anna
Fuljerová ďakuje všetkým členom za spo-
ločne strávené chvíle, obecnému úradu 
v Dlhom Poli a ZO JDS vo Svederníku za
pomoc a podporu a skupine Dlhopoľskí
heligonkári za výbornú spoluprácu. Ho-
vorí sa, že „úctu si zaslúži človek, ktorý
vykoná všetko, čo dokáže“ a dôchodcovia
v našej obci dokážu mnohé veci, ktoré do-
kázať chcú. Aj v seniorskom veku človek
túži po spoločnosti a okamihy šťastia v prí-
jemnej spoločnosti obohatia život mno-
hým starším ľuďom. 

Podľa Anny Fuljerovej
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Jednota dôchodcov z Dlhého Poľa na výlete v Olomouci v apríli minulého roka.
Foto: ZO JDS

Prístrešok na Javorníku. Foto: archív KST
Dlhé Pole

Hodová svätá omša v Kostole sv. Martina. Foto: ml



ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Karneval
To bola paráda! V utorok 6. februára te-
locvičňu zaplavili masky od výmyslu sve-
ta. Všetky prišli na karneval, ktorý
zorganizovali vychovávateľky V. Pačková
a A. Stoláriková. Žiaci z prvého stupňa sa
tešili už od rána a netrpezlivo čakali na
koniec vyučovania. Predviedli naozaj kre-
atívne kostýmy a pani učiteľky v porote
ani nevedeli, akým smerom sa pozerať.
Postupne sa predstavili všetci zúčastnení
a vybrať tú naj masku bolo naozaj ná-
ročné. Porota preto okrem hlavných cien
udelila aj diplomy a sladké odmeny. 
Z 1. A triedy najviac zaujala na myšiaka
prezlečená Zoja Tichá, v 1. B kuchárka 
Bibiana Pacíková, z 2.A porotu očaril 
Tadeáš Mrázik ako postavička z počítačo-
vej hry, 2. B reprezentoval budík v podaní
Jakuba Kašovského, úsmev na tvári vyča-
ril snehuliak alias Sofia Mikolášová z 3. A,
zo 4. A bodovala Kristína Pavelčíková ako
ovečka a piatakov síce prišlo najmenej, ale
Juraj Mičura ako lego postavička zastúpil

všetkých. Po vyhodnotení deti súťažili,
tancovali a zabávali sa čo im hrdlo a nohy
stačili. O hudbu a príjemnú atmosféru sa
starali žiaci 9. triedy. Záverečná pieseň
našťastie nebola posledná, ale po dvoch
hodinách sa škola vyprázdnila a deti od-
chádzali domov v dobrej nálade. 

Pochovávanie basy 
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...“ ozý-
valo sa po škole už od rána. Deň pred Po-
polcovou stredou sa tu totiž koná
fašiangové podujatie, ktoré končí tradič-
ným pochovávaním basy. Tento rok sme
začali vo veľkom štýle. Deviataci v mas-
kách a na voze ťahanom koňmi zabávali
celú dedinu. Neobišli obecný úrad, ma-
terskú školu, obchody ani pohostinstvá.
Svojou veselou náladou nakazili všetkých
okoloidúcich.

Popoludní sa do fašiangovej veselice za-
pojila takmer celá škola. Na strednej
chodbe sa tlačili nedočkaví rodičia a iní
príbuzní, ktorí si toto podujatie nenecha-
li ujsť. Po úvodných slovách riaditeľky 

Ľubice Heinrichovej vybehli na pódium
deti z hudobno-dramatického krúžku
pod vedením pani zástupkyne Márie Mr-
níkovej. S pásmom Vítanie jari navodili tú
správnu veselú atmosféru. V nej pokračo-
vali aj tretiaci s tančekom Ša-la- la. Potom
sme sa zo scénky 1.B triedy dozvedeli, kto
má najkrajšie dieťa. Folklór sa vrátil v po-
daní starších žiakov hudobno-dramatic-
kého krúžku. Vystriedala ho tempera-
mentná cha-cha, ktorú predviedli deti 
z 2.B triedy. Štvrtáci zas publikum pote-
šili muzikálom Tri prasiatka. A opäť sa
tancovalo. Tentokrát do školy zavítala 
Rafaela stonožka spolu so žiakmi 2.A trie-
dy. A prostredníctvom detí z 1.A triedy
prišla aj Fíha tralala. Na záver sa publiku
predstavili tí najstarší. Deviataci si pri-
pravili fašiangovú humoresku na obľúbe-
nú pieseň od skupiny Kollárovci. Mariša
publikum rozosmiala aj rozospievala.

Po programe, ktorý so žiakmi nacvičili
triedne učiteľky sa stoly zaplnili fašiango-
vými dobrotami. Tie pripravili zamest-
nanci školy a rodičia. Hodinu sa všetci
hostili, aby sa potom vrátili na svoje mies-
ta a so zatajeným dychom čakali na
hlavný bod večera – Pochovávanie basy.
Keď zamávala kosou kostra, bolo naozaj
ticho ako v hrobe. Tak sa začala paródia
pohrebu, ktorý tradične pripravujú žiaci
deviatej triedy. „Dolores, dolores, naučia
ťa v pekle móres...“ opakovali aj malé deti
sediace úplne vpredu. Nechýbali typické
kostýmy, vtipné komentáre a charakteris-
tické piesne. Po srdcervúcom plači však
opäť prišiel smiech a zúčastnení sa zabá-
vali až do večera.

Lyžiarsky výcvik
Začiatkom februára nás čakal týždeň ly-
žiarskeho výcviku. Po príchode na Dono-
valy sme sa ubytovali a požičali si lyže. Na
svah sme išli po prvýkrát až na druhý
deň. Pani učiteľky nás rozdelili do troch
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skupín podľa našich zručností. Tí najlepší
brázdili veľký svah, lanovka bola super. Tí
menej zdatní sa učili lyžovať na malom
svahu. Na obed sme chodievali všetci
spolu a popoludní nás opäť čakali lyže. Zo
svahu sme sa vracali unavení, aj „svalo-
vice“ sa nám ušlo. Večer sme sa stretávali
v spoločenskej miestnosti, kde sme sa za-
pájali do rôznych hier, ktoré pre nás pri-
pravila asistentka Janka Rybáriková.
Potom sme ešte mohli ísť do herne alebo
oddychovať na izbách. Mnohí z nás tele-
fonovali rodičom a chválili sa, aké po-
kroky urobili. V strede týždňa sme sa
tešili na bazén a psie záprahy. Niektorí z
nás sa aj povozili, bol to skvelý zážitok. Vo
štvrtok sme svoje lyžiarske umenie pred-
viedli v súťaži. Zo skupiny pokročilých 
lyžiarov vyhral Matej Králik z 8.A, 
v strednej kategórii zvíťazila Ema Eichle-
rová z 8.A a zo začiatočníkov to šlo naj-
lepšie Adriánovi Donátovi zo 7.A. Čestné
uznanie za usilovnosť si odniesol jeho
spolužiak Jakub Kyšo. Posledný deň sme
lyžovali kratšie, aby sme sa stihli pobaliť
domov. Bol to celkom náročný, ale aj zá-
bavný týždeň. Ďakujeme zaň pani učiteľ-
kám Romane Trháčovej, Renáte Galovej,

asistentke Janke Rybárikovej aj predse-
dovi ZRŠ Rudolfovi Králikovi.

Ema Eichlerová 

Muzikál Priateľstvo
Hudba, spev, tanec, nácviky, skúšky, ge-
nerálky... Tým všetkým žila v posledných
týždňoch školského roka naša škola. 
A aký bol dôvod? Jednoduchý. Chceli sme
sa predviesť. Predviesť sa pred našimi ro-
dičmi, príbuznými, starými rodičmi aj ka-
marátmi. A stálo to naozaj za to. Ako sa
hovorí, ukázali sme sa v plnej paráde – 
a to presnejšie v pondelok 25. 6. O scenár
a réžiu sa postarala naša pani učiteľka
Lacková. Hlavnú postavu, dievča menom
Sandy, si zahrala Saša Černáková zo 7. A
triedy. A my ostatní, žiaci druhého
stupňa, sme sa tiež nenechali zahanbiť.
Každá trieda sa predviedla vo svojom
vlastnom čísle, takže rodičia videli, aká
pieseň nás akýmsi spôsobom vystihuje.
Po celej škole sa ozývali známe piesne,
napr. Happy, Human, Lemon tree.... Väč-
šina piesní bola v anglickom jazyku, ale
diváci počuli aj nemčinu či ruštinu. Našu
snahu odmenili silným potleskom. Na
záver nechýbalo posolstvo celého nášho

vystúpenia: „Nie je dôležité, akým jazy-
kom hovoríme, či koľko máme rokov, pria-
teľstvo je jedna z najdôležitejších vecí 
v našom živote.“ A na našej základnej škole
práve takých skvelých kamarátov máme! 

Monika Dedičová

Rozlúčka so školou
Piatok 29. júna sme sa na školskom dvore
lúčili som školským rokom 2017/2018.
Riaditeľka školy Ľubica Heinrichová spo-
menula najvýraznejšie úspechy žiakov 
a všetkým poďakovala za celoročné úsilie.
Tí najlepší z každej triedy boli odmenení
diplomami a knihami. Hodnotil sa nielen
výborný prospech a reprezentácia školy,
ale aj pekné kamarátske vzťahy a pomoc 
v triede. Potom sa pred učiteľov a mlad-
ších kamarátov posledný krát postavili
žiaci deviatej triedy. Program bol plný do-
jímavých príhovorov, vtipných básní 
a krásnych piesní. Ich balón spomienok,
prianí a nevyslovených túžob vzlietol k nebu
sprvu rozpačito, no napokon sa rýchlo
stratil v povetrí. Spoza múrov školy však
tak rýchlo nezmiznú, pripomínať ich
bude tablo na strednej chodbe. A mladší
žiaci si budú aspoň do konca prázdnin
pamätať, ako ich pri rozdávaní vysvedčení
potešil veselý spev, hlasné trúbenie a hrste
cukríkov od najstarších žiakov školy.

Začiatok školského roka
Tak už to začalo! V pondelok 3. sep-
tembra 2018 sa školský dvor opäť zaplnil
žiakmi, učiteľmi i rodičmi. Riaditeľka 
Ľubica Heinrichová všetkých srdečne pri-
vítala a žiakom popriala veľa energie do
nových zážitkov v školských laviciach. 
V tomto školskom roku v nich bude se-
dieť 190 žiakov. Tešili sa najmä tí naj-
menší, ktorí sa ocitli v škole po prvýkrát.
Prvákov básňou povzbudil šiestak Patrik
Lipták a potleskom ich pozdravili aj os-
tatné deti. Pätnásti prváčikovia sa ná-
sledne spolu s učiteľkou Renátou Galovou
a rodičmi išli pozrieť do svojej novej trie-
dy. Nasledovali ich starší žiaci, ktorí sa 
v sprievode triednych učiteliek taktiež
presunuli do svojich tried.

Návšteva zo Sicílie
V polovici októbra sme mali v škole
vzácnu návštevu.  Zo Sicílie prišiel našich
žiakov pozdraviť kňaz Imrich Neslušan a
priviedol so sebou aj troch talianskych
chlapcov – Salvatora, Gabriela a Simeona.
Starší žiaci sa pútavým rozhovorom do-
zvedeli niečo zo života talianskych detí 
a mládeže. Hovorilo sa o kultúre, du-
chovných hodnotách, ale aj o zmysle ži-
vota a nástrahách číhajúcich na mladých
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ľudí. Radostné stretnutie prežívali aj deti
z ŠKD, ktoré si nové priateľstvo utužili aj
veselým tancom.  

Výlet do Viedne
Streda 5. 12. 2018 bola poriadne dlhá, ale
o to zaujímavejšia. Boli sme totiž na vý-
lete vo Viedni. Cesta len do Bratislavy 
trvala tri hodiny. Za hranicami sme za-
stavili v meste Kittsee, kde nás čakala pre-
hliadka čokoládovne Hauswirth. Videli
sme, ako sa vyrábajú čokoládové figúrky 
a iné dobroty, dokonca sme mohli aj
ochutnať. Potom sme zamierili do hlav-
ného mesta Rakúska. Najskôr sme si pre-
zreli zámok Schönbrunn, kde rada trávila
čas cisárovná Sisi. Boli to naše prvé via-
nočné trhy. Potom sme navštívili centrum
mesta. Prechádzali sme historickými ulič-
kami, plnými ľudí a vianočných ozdôb.
Zastavili sme sa aj pri zimnom sídle
Habsburgovcov – Hofburgu. Veľmi sa
nám páčila najväčšia katedrála vo 
Viedni – Stefansdom, v ktorom sme sa
boli aj pozrieť. Navštívili sme tiež príro-
dovedné múzeum s mnohými expozíci-
ami a trhy pri soche Márie Terézie. Na
záver nás čakali tie najväčšie trhy – pred
radnicou. Okrem stánkov nás zaujalo aj
klzisko. Keď sa rozsvietili svetlá, bola to
krása. Všade bolo veľa ľudí, ale atmosféra
stála za to. Unavení a o mnohé zážitky bo-
hatší sme sa večer vrátili domov.

Ema Eichlerová

Regionálny deň 
Tradície na každom kroku. Tak to u nás 
v škole vyzeralo v pondelok 17. 12. Vy-
braní žiaci spolu s učiteľmi vytvorili 9 sta-
novíšť, kde prezentovali to najtypickejšie
pre obec Dlhé Pole. My – ostatní – sme
postupne odkrývali tajomstvá za dverami
tried a rohmi chodieb. Prvou zastávkou
7.A bola história obce, spojená s ukážkami
krojov, spevu a rôznych predmetov použí-
vaných v minulosti. Nasledovalo pečenie
vianočných oblátok, tu si prišli na svoje
čuchové aj chuťové poháriky. Potom sme
sa presunuli do triedy, kde sa prezentovalo
živočíšstvo. Spoznali sme zvieratá žijúce 
v našich lesoch, videli sme parohy jeleňa
a kože líšky sme sa mohli aj dotknúť. Za-
ujalo nás aj ohýbanie drôtu v šikovných
rukách drotára Juraja Šeríka. Nám to síce
tak super nešlo, ale predsa len sa niekto-
rým podarilo vyrobiť srdiečko či prstie-
nok. Ďalej sme sa dozvedeli rôzne zau-
jímavosti o rastlinách, ktoré môžeme vidieť
na našich lúkach či záhradách. Počúvali
sme pozorne, aby sme tie jedovaté v bu-
dúcnosti nechytali a invázne lepšie pozna-
li. Na konci prezentácie sme sa osviežili

bylinkovým čajom. Potom sme sa ocitli na
„drápačkách“. Ženy z folklórnej skupiny
Drotár nám predviedli ako sa kedysi „drá-
palo“ perie z husí. Išlo im to tak od ruky,
že sme sa k nim hneď pridali. A pri speve
dlhopoľských piesní to bola naozaj zábava.
Pri prezentácii kultúrnych pamiatok a osob-
ností našej obce sme sa dozvedeli veľa no-
vého. Páčili sa nám ukážky literárnych diel
aj celkové spracovanie témy. Na záver nás
čakali zvyky od Lucie do Vianoc. Bol tam
spev, tanec aj zaklínadlá. Na všetkých sta-
novištiach sme absolvovali krátky kvíz 
a tak sme si overili zapamätané vedomosti.
Tento deň bol skutočne výnimočný, veľa
sme sa dozvedeli, aj sme sa zabavili a vy-
skúšali niečo nové. 

Timea Tomašcová

Súťaže 
V školskom roku 2017/2018 sa na škole
konalo mnoho rôznych súťaží. Vo febru-
ári sa žiaci novinárskeho krúžku zúčast-
nili na fotografickej súťaži AMFO 2018,
odkiaľ si Ema Eichlerová z 8. A za farebnú
fotografiu „Vločka“ odniesla čestné uzna-
nie. V marci sa súťažilo o Najkrajšiu kras-
licu a o prvé miesto sa delili: Júlia
Adamčíková z 2. A, Kristína Pavelčíková
zo 4. A a Viktória Vôstiková z 9.A triedy.
V matematickej súťaži Génius Bytčianskej
kotliny boli úspešní viacerí žiaci z prvého
stupňa. Najlepšie umiestnenie však dosia-
hol Martin Škorčík zo 4. A triedy, ktorý
obsadil 2. miesto. Úspech sme dosiahli 
aj v speváckej súťaži Slávik Slovenska. 

V okresnom kole získala Alexandra Černá-
ková zo 7.A  v 3. kategórii  krásne 3. miesto.
V októbri školského roka 2018/2019 sa
žiaci prvého a druhého stupňa zúčastnili
na  informatickej súťaži i Bobor. V kate-
górii Bobríkov boli úspešní: Romana Kor-
čeková, Martin Škorčík a Tobiáš Majerčák
z 5.A triedy a medzi Kadetmi vynikli:
Frank Tiburzi a Adrián Donát z 8.A trie-
dy a Daša Sobolová, Samuel Keblovský 
a Samuel Urbánek z 9.A triedy. 

Text: ml, el a žiaci ZŠ Dlhé Pole 

MATERSKÁ ŠKOLA

V materskej škole bol rok 2018 naozaj
pestrý. Jednou z väčších akcií bol karneval,
ktorý sa konal vo februári. Deti sa zmenili
na rozprávkové bytosti od výmyslu sveta 
a deň v maskách si poriadne užívali. 

V marci navštívili obecnú knižnicu a spo-
ločne s Dagmar Cingelovou vnikli do ta-
jov krásnych detských príbehov. Apríl sa
niesol v duchu Veľkej noci, keď si deti pri-
pomenuli veľkonočné zvyky a tradície. 
V máji pokračovali stavaním mája pred
materskou školou a spoznávaním kultúry
svojej krajiny. 

Deň matiek patrí k najkrajším poduja-
tiam pre milované mamičky a staré
mamy. Deti všetku svoju lásku a pozor-
nosť prejavili vo vtipných aj dojímavých
scénkach. Predvádzali tie najlepšie he-
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recké výkony, aké vedeli, krútili sa v ryt-
me ľudových aj exotických tancov,  recito-
vali a spievali z plných hrdiel. A dojaté
maminy si svoje zlatíčka na záver poriad-
ne vystískali. 

V júni sa všetci tešili z návštevy policajtov
aj maliara P. Čambalu zo Zavara, ktorý
maľoval Kostol sv. Martina v obci. Z detí
sa tak na chvíľu stali malí – veľkí umelci.
Vanesa Blažeková a Nela Oreničová sa
zúčastnili na recitačnej a speváckej súťaži
Eniki beniki v Žiline. Deti s učiteľkou 
Máriou Vašíčkovou a rodičmi však pod-
nikli aj dlhší výlet. Vlakom cestovali do
Liptovského Mikuláša, kde navštívili kon-
taktnú ZOO. Nezabudnuteľnou bola aj
rozlúčka predškolákov či už v priestoroch
materskej školy alebo popoludní na chate
s učiteľkami a rodičmi.  

V októbri sa rodičia a starí rodičia podie-
ľali na výzdobe materskej školy a v rámci
podujatia Jesenné slávnosti vytvorili s deť-
mi krásne diela z ovocia a zeleniny, ktoré
boli potom vystavené. Včielky a Sovičky
svojim príbuzným predviedli aj milé vy-
stúpenie. 

December bol plný aktivít. Najskôr do
materskej školy zavítali záchranári, aby
deťom porozprávali o tejto náročnej práci
a na hračkách ukázali prvú pomoc.
Potom za deťmi prišiel Mikuláš aj s anje-
lom a čerticou a vyvrcholením predvia-
nočného obdobia bola Vianočná besiedka
pre rodičov a príbuzných. Deti ich potešili
scénkami so zimnou a vianočnou temati-
kou, mnohé sa predviedli ako šikovní
speváci, vrtkí tanečníci a výreční rozprá-
vači. Ešte tesne pred prázdninami deti
stihli Vianočný koncert súrodencov a ka-
marátov navštevujúcich hudobnú školu
YAMAHA. 

HUDOBNÁ ŠKOLA YAMAHA

Koncert predškolských programov
V polovici júna sa deti navštevujúce pred-
školské programy hudobnej školy YAMA-
HA tešili na vystúpenie v kultúrnom do-
me. Najskôr sa predviedli tí najmenší, ktorí
Prvé krôčiky k hudbe navštevujú ešte so
svojimi rodičmi. Vo vystúpení pokračovali
malí speváci, keyboardisti a flautisti z Ryt-
mických krôčikov k hudbe. Oživením bolo
tanečné číslo. Deti mali z hudby a pohybu
skutočnú radosť  a dôvod na úsmev mali
určite aj pani učiteľky. 

Záverečný koncert
Predposledný júnový týždeň sa v kul-

túrnom dome opäť koncertovalo. Tento-
krát sa publiku predstavili žiaci. Ich zá-
kladňa sa stále rozrastá a na koncerte nie
je núdza o kvalitné hudobné, spevácke či
tanečné výkony. Diváci si vychutnali tóny
keyboardu, zobcovej flauty, akordeónu 
a gitary. Nechýbali krásne piesne a ener-
gické vystúpenia dvoch tanečných skupín.
Pedagógovia hudobnej školy boli na svo-
jich zverencov patrične hrdí a šikovnými
deťmi sa pýšili aj prítomní v sále. 

Koncert Naši našim
Hudobná škola každoročne na konci škol-
ského roka organizuje koncert pre deti zá-
kladnej školy v obci. Žiaci tak majú prí-
ležitosť vypočuť si svojich šikovných spo-
lužiakov či kamarátov. Vystúpenia sú vždy
zaujímavé a deťom je najväčšou odmenou
potlesk rozliehajúci sa telocvičňou. 

Vianočné koncerty
Najväčšou udalosťou hudobného roka je
už tradične Vianočný koncert hudobnej
školy YAMAHA. Tento rok tých koncertov
však bolo viac. Začalo to Vianočným kon-
certom v Dome odborov, kde sa žiaci 
z Dlhého Poľa predstavili hneď na začiatku
s piesňou Čaro Vianoc. Spevácky zbor 
s učiteľkou Zuzanou Štachurovou sa totiž
zapojil do skvelého projektu hudobnej
školy YAMAHA, ktorý spojil tri pobočky 
a vznikla krásna pieseň Čaro Vianoc, spra-
covaná aj do audiovizuálnej podoby. 

Vianočná nálada pokračovala koncertom
predškolákov v Dome umenia Fatra v Ži-
line,  kde sa naši malí hudobníci a speváci
predviedli na pódiu spoločne s ostatný-
mi predškolskými programami hudobnej
školy.

Vyvrcholením už takmer sviatočnej ná-
lady bol nádherný Vianočný koncert 
v kultúrnom dome v Dlhom Poli. Plná
sála takmer dve  hodiny  pozorne vní-
mala, všetko, čo sa odohrávalo na pódiu.
A bolo toho naozaj dosť. Ľudová nôta
striedala vianočnú a vystúpenia ladili do
jedného výnimočného predstavenia. To
najlepšie však ešte len prišlo. Pieseň Čaro
Vianoc sa dostala pod kožu každému 
a zelektrizovala jeho pocity aj zmysly. 
Zimomriavky, slzy v očiach a búrlivý pot-
lesk boli zadosťučinením za hodiny tr-
pezlivosti a tvrdej práce. Odmena čakala
aj na účinkujúcich. Keď opadla tréma,
vzrušenie i záverečná eufória, pokojne si
pochutili na medovníkoch, ktoré spo-
ločne s rodičmi a Zuzanou Štachurovou
upiekli pri víkendovej aktivite. 

text a foto: ml
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ŠKOLSTVO

Vianočný koncert

Záverečný koncert

Koncert predškolských programov

Jesenné slávnosti

Vianočná besiedka 



OBČIANSKE ZDRUŽENIE
DLHOPOĽCI O. Z.

Aj v roku 2018 zorganizovalo občian-
ske združenie viacero podujatí. V ja-

nuári sa kultúrnym domom rozozvučala
hudba a detský smiech. Na karnevale sa za-
bávali postavy z celého rozprávkového sveta.
Deti si pochutnali na šiškách a koláčoch,
ktoré im upiekli mamičky a babky. Najkraj-
šie masky a aj najšikovnejšie detičky si od-
niesli hračky, všetci zúčastnení diplomy,
medaile a množstvo veselých zážitkov. 

Prvý jarný deň privítali detičky s mamami
aktívne po dlhopoľsky. Vytvorili jarné po-
zdravy pre dedkov aj babky, tety a aj ujov 
a tiež rodičov. Vďaka Katke Adamčíkovej,
ktorá viedla stretnutie a tiež rodičom, ktorí
prišli s detičkami sa prvé jarné popoludnie
premenilo na tvorivé dielničky plné radosti
z jari a farebných kytíc hyacintov.

Na jar združenie založilo bežeckú skupinu
Bežím, bežíš, bežíme, kde sa prihlásilo 13
účastníkov. Počas roka behala 6-členná
skupina. Niektorí sa zúčastnili spoločne
Rotary behu v Žiline a Žilinského mest-
ského polmaratónu. Na jar v roku 2019
bude opäť štartovať úvodné behanie pre za-
čiatočníkov a tiež aj pre mierne pokroči-
lých. Počas prvého polroka sa stretli aj
rodičia s deťmi na podpornom stretnutí so
psychologičkou Lenkou Ciglanskou. Na
stretnutiach spoločne hľadali odpovede
ako pripraviť súrodencov na príchod no-
vého člena rodiny, rozdielne výchovné

štýly rodičov, vzťahy medzi rovesníkmi 
a iné. Jar patrila aj súťaži Dlhé Pole cez ob-
jektív, v ktorom tento rok súťažilo 15 zábe-
rov z rôznych ročných období odfotených
v rôznych zákutiach našej obce.

V kultúrnom dome mesiac apríl priniesol aj
Susedskú dlhopoľskú burzu a blšák. Susedia
si mohli kúpiť jarné venčeky, medvedí ces-
nak, koláčiky, dať si popri rozhovoroch
teplú čokoládu a kávu. Návštevníci si mohli
kúpiť, vymeniť oblečenie, hračky, topá-
nočky, či ozdobiť sa bižutériou a doplnkami.
Susedská burza a blšák pokračuje celoročne
na internete. Kultúrny dom už druhý rok
uvítal aj Goralskú hudobnú kapelu Kollá-
rovci, ktorí opäť vytvorili fantastickú atmo-
sféru a od srdca si všetci spoločne zaspievali
Marišu, Do hory ma poslali, Na Kráľovej
holi a ďalšie skvelé piesne. Posledné nedeľné
aprílové popoludnie sa tak nieslo v znamení
ľudovej nôty v spojení s ochutnávkou vína 
z čajkovských viníc. V máji detičky aj s ro-
dičmi a ostatnými spoluobčanmi navštívili
ZOO v Bojniciach a strašidlá v zámku. Nie-
len strašidlám sa podarilo strašiť drobcov,
ale aj detičky vystrašili nejedno strašidlo.
Výletníkov neprekvapil ani dážď a všetci vy-
tiahli prichystané dáždniky a pršiplášte 
a pokračovali v spoznávaním zvieracieho
sveta a tajomstiev strašidiel. 

Prvýkrát občianske združenie zorganizo-
valo Dlhopoľskú kvapku krvi, kde dlhopoľ-
skí darcovia spolu nakvapkali 1,71 litra krvi.  

V máji sa na ihrisku konal 3. ročník súťaže

Cyklodeň. Na úvod sa detičky rozcvičili 
v rámci Biketrial show, spoznali tajomstvá
supermanovských kúskov a potom hor sa
na súťaženie a podávanie výkonov roka.
Niektorí svoje cyklistické výkony potvrdili
z minulého roka a ďalší ich zlepšili o desiat-
ky sekúnd. Detičky aj staršie deti vymaľo-
vala umelkyňa kvetinkami, rozprávko-
vými postavičkami, či bojovými hrdinami.
Dolný koniec sa rozozvučal detským dža-
votom, hudbou a vzduchom sa niesla vôňa
tradičného guláša od hlavných kuchárov
Majky a Mirka Puckalovcov. 

Prvá augustová sobota patrila v Dlhom Poli
naďalej športu. Súťažiace detičky a mládež si
zmerali sily nielen vo vedomostiach, ale aj
v behu. Každý súťažiaci dal všetko do svojho
výkonu aj napriek vysokým teplotám. Pr-
výkrát bežali aj dospelí trať v dĺžke 2,6 km.
V tento horúci letný deň hasiči po ukážke
záchrannej akcie osviežili účastníkov spr-
chou. Za úžasné bežecké a vedomostné vý-
kony si odniesli domov dlhopoľskí špor-
tovci vzácne trofeje, knihy a odmeny.

Na uvítanie jesene patrili kopce v Bôri lie-
tajúcim šarkanom na oblohe, deťom a tiež
dospelým mysľou večným drobcom lietaj-
úcim po lúkach. Sobotňajšie spoločné po-
poludnie pán farár otvoril svätou omšou 
a potom k oblohe vzlietli princezné, mac-
kovia, zvieratá, padáky ba dokonca aj tuč-
niaky a množstvo ďalších rozprávkových
bytostí a zvierat. Naše malé dvojnohé šar-
kany lietali po lúkach krížom krážom, spo-
ločne si zasúťažili v behu, nechýbalo ani
tradičné preťahovanie lanom. Klobáska,
slaninka sa poškvarili nad ohníkom a účast-
níci si na nich spoločne pochutnali.

Už tretí rok sú súčasťou hodových slávností
aj dlhopoľskí šikovníci pred budovou ma-
terskej školy. Hodové slávnosti sme si spo-
ločne vychutnali s priaznivým počasím 
a každoročnou priateľskou a veselou atmo-
sférou vďaka všetkým trhovníkom aj ho-
dovníkom. Šikovníci si tento rok pripravili
množstvo tradičných výrobkov. Predalo sa
462 darčekov a 231 koláčikov. V občian-
skom združení organizuje podujatia 12 stá-
lych členov a dobrovoľníci. Do všetkých
akcií sa môže pripojiť ktokoľvek. Aktivity sa
realizujú vďaka podpore sponzorov, členov
združenia formou členských príspevkov, či
dobrovoľných príspevkov členov a občanov.
Tiež podporou prostredníctvom 2 % dane
z príjmu a spolupráce s obecným úradom.
Doterajšie podujatia predpovedajú ďalšie
ročníky podujatí plné spoločných zážitkov 
a všetci sa tešíme na nové príbehy.

Martina Ďurčová
Foto: archív Dlhopoľci o. z. 

ZO ŽIVOTA OBCE
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Na výlete v ZOO Bojnice.

Obľúbená Šarkaniáda na lúkach pri kaplnke v Bôri. 



ŠPORTOVÝ DEŇ 

Radosť z pohybu, tímový duch, skvelá
nálada a podarená partia. Takto neja-

ko by sa dal v jednej vete zhrnúť piaty roč-
ník Športového dňa, ktorý sa konal 
v areáli základnej školy. Organizátori,
obec Dlhé Pole a Združenie rodičov ZŠ 
s MŠ, môžu byť s prvou prázdninovou so-
botou naozaj spokojní.

Podujatie otvorila starostka obce Dana

Veveričíková a rodičia s deťmi už nedoč-
kavo čakali na vystúpenie K-9 Training
Center. Psovodi so svojimi štvornohými
miláčikmi sa aj tentokrát predviedli vo
výbornej forme a obecenstvu ukázali
množstvo osvedčených trikov. Nechý-
bala obľúbená „pátračka“ a záverečné
hladkanie psíkov, ktoré si deti naozaj
užívali. 

Potom sa už smelo vrhli do športových
súťaží. Behali cez prekážky, skákali vo

vreci, strieľali góly, gúľali pneumatiky 
a preťahovanie lanom nemalo konca kra-
ja. Plná bola aj telocvičňa. Na nafukovacie
hrady sa stálo v rade a využité boli aj prie-
story pre najmenších. Guláš nielen roz-
voniaval, ale aj skvele chutil a keď sa do
múrov školy oprelo slnko, vhod padlo aj
tekuté osvieženie. Súťažiacich na záver
potešila pizza a rôzne odmeny. A kým 
kriedami nepokreslili rozpálený, aj daž-
ďom schladený betón a nevyfúkali všetky
farebné bubliny, domov sa nešlo. Rodičia
sa neponáhľali, v hlúčikoch debatovali 
o plánoch na leto. Treba uznať, že táto
akcia ho perfektne naštartovala.

text a foto: Magdaléna Lacková
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Súťaž v gúľaní pneumatiky bola veľmi zábavná.

Deti si po vystúpení K-9 Training Center
mohli psíkov pohladiť. Preťahovanie lanom patrí k obľúbeným disciplínam. 



ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Odpadovému hospodárstvu sa v našej
obci venuje značná pozornosť. Komu-
nálny odpad sa z obce vyváža raz za dva
týždne. Poplatok za zber tohto odpadu
je 20 eur za osobu na rok.

Našou snahou je, aby občania čo najviac
separovali. Každý má možnosť vytriediť
sklo, plasty, papier, tetrapaky, kovové oba-
ly, obnosené šatstvo, dvakrát do roka sa
zbaviť veľkoobjemového odpadu. Od jari
máme možnosť kompostovať, teda pre-
bytky z kuchyne a trávu dávať do kom-
postérov, aby sme sa dopracovali k čo naj-
menšiemu množstvu komunálneho od-
padu. Za komunálny odpad, ktorý sa dáva
na skládky budú zberné spoločnosti platiť
niekoľkonásobne viac, čo sa odrazí aj v plat-
bách obce. Preto by malo záležať každému
z nás, aby sme odpady triedili.

úrad. Je však potrebné prísť autom, nakoľ-
ko tento kompostér má hmotnosť 23 kg.

Kompostéry sú prideľované ZADARMO,
na jedno súpisné číslo jeden kompostér za
nasledovných podmienok:

» vypísaný a podpísaný „Protokol o od-
ovzdaní a prevzatí platového kompos-
téra“, v ktorom sú uvedené podmienky
pridelenia kompostéra, ktoré ste po-
vinní dodržať. Protokol dostanete pri
odovzdávaní kompostéra od zamest-
nancov obce

» preukázanie sa občianskym preuka-
zom

» trvalý pobyt v obci

Na internetovej stránke obce www.obec-
dlhepole.sk v oznamoch obecného úradu
sú k nahliadnutiu informácie o správnom
kompostovaní, o tom ako neplytvať potra-
vinami, ako predchádzať vzniku odpadov 
a ako správne využiť bioodpad zo záhrad.

MIESTNY CINTORÍN
Dávame do pozornosti občanom, že na
internetovej stránke obce www.obecdlhe-
pole.sk v sekcii obec/cintorín je k nahliad-
nutiu virtuálny cintorín – mapy starého
(dolného) i nového (horného) cintorína 
a tiež vyhľadávanie hrobových miest pod-
ľa zosnulých. Pri prezeraní máp postu-
pujte podľa návodu na stránke.

Taktiež chceme upozorniť občanov, aby 
na miestny cintorín nevodili psov a obo-
známili sa s povinnosťami nájomcov hro-
bového miesta a návštevníkov cintorína
(nájdete ho na informačnej tabuli na
novom cintoríne aj na webovej stránke
obce).

V roku 2018 začal obecný úrad vydávať
nájomné zmluvy k hrobovým miestam.
Žiadame preto občanov, aby si postupne
prichádzali prihlásiť hrobové miesta, o kto-
ré sa starajú a zaplatiť cintorínsky popla-
tok na obecný úrad.

FOTOGRAFIE ZO ŽIVOTA
OBCE
Obecný úrad vyzýva všetkých nadšených
fotografov, že nám môžu v priebehu ce-
lého roka posielať fotografie dlhopoľskej
prírody, kuriozít zo života obce, či kul-
túrneho a spoločenského diania v obci.
Vybrané fotografie budú zo súhlasom
zhotoviteľa uverejnené v kalendári, novi-
nách alebo na internetovej stránke obce,
či použité pri príprave knihy o obci.

Fotky môžete posielať na e-mailovú adre-
su: monika.duracikova@obecdlhepole.sk.
K fotografii prosím pripojte popis a dá-
tum. Ďakujeme a tešíme sa na Vaše prí-
spevky.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

KOMPOSTÉRY
Obecný úrad oznamuje občanom, že rozvoz
kompostérov do domácností bude pokračo-
vať od apríla 2019, alebo ihneď ako to poča-
sie dovolí. Občanov budeme včas infor-
movať o začiatku rozvozu prostredníctvom
obecného rozhlasu a webovej stránky obce.

V prípade záujmu si môžu občania prísť
vyzdvihnúť kompostér osobne na obecný


