
Milí občania.

Naša obec už po ôsmykrát vydáva
obecné noviny Dlhopoľ, v ktorých

Vás informujeme o dianí v obci. Dozviete
sa, čo dôležité sa udialo v roku 2019 a čo
nás čaká v roku 2020.

Nebudú chýbať informácie z obecnej ma-
triky, o miestnych daniach a poplatkoch,
rozpočet obce, uznesenia z obecných za-
stupiteľstiev, ale aj dôležité informácie 
o investičných a kultúrno-spoločenských
akciách.

Rok 2019 nám tiež začal bez snehu. Prvý
napadal 6. januára na sviatok Troch 
kráľov a spôsobil kalamitu na celom 
Slovensku. V našej obci sme sneh odpra-
távali pomocou bagra. Išlo najmä o vstu-
py do ulíc, na mosty, zastávky a okolie
kontajnerov na odpady. Zima bola ne-
poriadna, striedalo sa daždivé počasie 
s mrazmi, čo malo za následok zľadova-

tené, ťažko schodné ulice, ktoré sme 
v rámci zimnej údržby a svojich mož-
ností, okrem odhŕňania snehu, aj posý-
pali. Počas roka sa striedalo veľmi teplé
počasie s dažďom. Takže prísun vody,
ktorú obec dodáva do domácností, sme
zvládli. Určite to bolo aj vďaka dispe-
čingu, ktorým obec monitoruje priebeh
dodávky.  Pomohlo tiež včasné zistenie
porúch na vodovode a ich následné od-
stránenie. V decembri, tesne pred Viano-
cami, sme ešte odstraňovali dve poruchy
na dolnom konci. Opäť pripomínam,
aby občania neplytvali pitnou vodou na
umývanie áut, polievanie trávnikov a na-
púšťanie bazénov. Mali by sme svoje 
konanie zvážiť. Zatiaľ máme v obci vodné
zdroje a darí sa nám, ako jednej z mála
obcí v okolí, prevádzkovať obecný vodo-
vod, je to však čoraz náročnejšie.   

V tomto roku musela obec pristúpiť 
k zvýšeniu poplatkov za komunálny od-
pad. Z 20 eur na osobu na rok to bude 

v nasledujúcom roku 25 eur. Ako ste ur-
čite postrehli aj v médiách, dôvodom zvy-
šovania je nárast ceny za skládkovanie
odpadu. Jediná cesta, ako udržať poplatky
za odpad, je poctivé triedenie odpadu 
z domácností. Musíme separovať odpady
tak, aby sme mali čo najmenej netriede-
ného komunálneho odpadu. Už niekoľko
rokov máme v obci farebné kontajnery na
jednotlivé druhy odpadu. V minulom
roku pribudli do domácností aj kompos-
téry na biologicky rozložiteľný odpad. 
Mierne sme zvýšili aj dane za nehnuteľ-
nosti, teda pozemky a stavby. Ich suma
bola rovnaká viac ako 15 rokov. 

V novinách nebude chýbať ani zaují-
mavý rozhovor s našou najstaršou ob-
čiankou, reportáž o fungovaní drotár-
skeho múzea v obci či činnosti našich
spolkov a organizácií. Čo sa týka kultúry,
rok 2019 bol opäť pestrý a ukončili sme
ho Vianočným koncertom v kostole sv.
Martina.

Celý rok 2020 sa bude niesť v znamení
700. výročia prvej písomnej zmienky 
o našej obci, ktorú oslávime na jeseň.
Keďže stojíme na prahu nového roka, 
prajem Vám, aby bol pre každého z Vás
úspešný, pokojný a radostný.

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce 

1

Vydáva Obecný úrad Dlhé Pole    I    8. ročník    I    január 2020

Noviny obce Dlhé Pole

Z OBSAHU

» Informácie z matriky
» Aktuálne poplatky na rok 2020
» Rozpočet na rok 2020
» Najdôležitejšie projekty v obci
» Drotárstvo v UNESCO
» Rozhovor s najstaršou obyvateľkou

obce Štefániou Valientikovou
» Kultúrne podujatia
» Zo školského prostredia
» Aktivity spolkov a organizácií
» Zaujímavosti zo života obce
» Športové udalosti
» Spoločenské pozvánky
» Obecný úrad informuje

PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE

dlhopol_01_2020_21012020_Sestava 1  22.01.20  11:24  Stránka 1



MATRIKA INFORMUJE
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NAVŽDY NÁS OPUSTILI 

Antónia Mikulíková
Jozef Trháč

Veronika Badurová
Olga Fuljerová

Veronika Tomašcová
Emília Kmecová

Antónia Kokosíková
Milan Solárik

Anna Šenkeryová

Česť ich pamiatke

MANŽELSTVO UZATVORILI

Milan Čavajda a Martina Kuhajdíková
Miloš Lašo a Petra Mrníková

Ing. Peter Hrubaník PhD. a Ing. Miroslava Koledová
Ján Suran a Erika Klimeková

Jozef Kašovský a Martina Capandová
Ján Hruška a Ing. Darina Mičová

Karol Štrbánik a Michaela Komadová
Dušan Ďurana a Denisa Chovancová
Martin Kovács a Martina Buryová

Petr Tomeček a Mária Lacková
Michal Baník a Ľubica Filická

Tomáš Jankech a Ivana Bohdaňová

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA
OBYVATEĽSTVA K 31. 12. 2019:  

Počet obyvateľov do 3 rokov: ................................................................................................................. 51
Počet obyvateľov od 3 do 6 rokov: .................................................................................................... 46
Počet obyvateľov od 6 do 15 rokov: ............................................................................................. 147
Počet obyvateľov od 15 do 18 rokov: ............................................................................................. 42 
Počet obyvateľov od 18 do 60 rokov: ...................................................................................... 1131 
Počet obyvateľov nad 60 rokov: ....................................................................................................... 536
Priemerný vek obyvateľov: ................................................................................................................... 43,5 

NAŠI NOVÍ
OBČIANKOVIA

Karolína Miháliková
Martin Feranec

Rafael Samir Batari
Dorota Chochúľová

Terézia Gaňová
Sára Líšková

Dorota Ďurkovičová
Patrik Kuzmík

Emília  Medvedíková
Filip Vitko
Miloš Lašo

Marek Dikoš
Matúš Králik
Ema  Backová
Matej Zbreha

Vitajte medzi nami

ŠTATISTICKÝ PREHĽAD
O OBYVATEĽOCH OBCE ZA ROK 2019: 

Počet prisťahovaných obyvateľov: .................................................................................................... 15
Počet narodených obyvateľov: .............................................................................................................. 15
Počet odsťahovaných obyvateľov: ..................................................................................................... 27
Počet zomrelých obyvateľov: ..................................................................................................................... 9
Počet obyvateľov k 31. 12. 2019: .................................................................................................. 1953
Počet obyvateľov podľa pohlavia: 
Ženy: ........................................................................................................................................................................... 1014
Muži: .............................................................................................................................................................................. 939

Veľa šťastia
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UDALOSTI ROKU 2019
Tak ako po iné roky, aj v roku 2019, obec za-
bezpečovala základný chod obce a obecného
úradu. Ku každodennej práci patria okrem 
prevádzky obecného vodovodu aj opravy 
miestnych komunikácií. V jarnom období sme
opravovali aj poškodené mreže hlavne na hor-
nom konci. Na miestnej komunikácii smerom
od cintorína na Roľnícke družstvo bola urobená
dažďová kanalizácia na odvedenie dažďovej
vody,  ktorá tečie hlavne z rolí smerom od Strel-
nice. Celková dĺžka výkopov a položených 
kanálových potrubí je 300 m. Taktiež bolo 
osadených 8 ks šácht. Celkové náklady na práce
a materiál boli vo výške 40 000 eur. Práce reali-
zovala spoločnosť JaPS, s.r.o. Rajec a  SM –
služby, s. r. o. Žilina.  

Na projekt „obecný park“ oproti Muránskej
ulici získala obec dotáciu 1000 eur z rozpočtu
ŽSK a OZ Dlhopoľci sumu 800 eur z výzvy Na-
dácia EPH v oblasti Regionálny rozvoj. Toto
priestranstvo ešte nie je dokončené. Bude sa
ďalej upravovať tak, aby sme ho komplexne
upravili a vytvorili tu buď priestor na verejné
športovanie alebo oddychovú zónu.  

Na Hlaváčovej bola v jeseni 2019 postavená ešte
jedna autobusová zastávka, na ktorú obec zís-
kala dotáciu 5 000 eur z Ministerstva financií
SR. Boli tu osadené aj dve tabule, ktoré upozor-
ňujú, aby  nezodpovední občania nerobili ne-
poriadok okolo smetných nádob. V decembri
2019 sme ešte potrebovali opraviť zatekajúcu
strechu na kultúrnom dome. Oprava spolu 
s materiálom stála obec 1600 eur.

Obec získala dotáciu z Programu IROP / euro-
fondy/ vo výške 75 000 eur na projekt  Budova-
nie a vylepšenie technického vybavenia jazyko-
vej učebne a odborných učební v Základnej
škole v Dlhom Poli. Jedná sa o didaktické 
pomôcky pre jazykovú, chemicko-biologickú 
a fyzikálnu učebňu. Začiatkom roka 2020 zač-
ne proces verejného obstarávania. Vybavenie
učební musí byť hotové do 30. 6. 2020. V roku
2019 skončilo funkčné obdobie riaditeľky 

Základnej školy s materskou školou Dlhé Pole.
V máji obecný úrad  vyhlásil výberové konanie
a od 1. 6. 2019 sa riaditeľkou ZŠ s MŠ v Dlhom
Poli stala Ing. Mária Šimuláková. V októbri bola
pri základnej škole otvorená oddychová zóna,
ktorá bude slúžiť nielen žiakom, ale aj iným
obyvateľom obce. 

Aj v minulom roku sa konali v obci kultúrno-
spoločenské a športové podujatia, ako bolo 
Duhopolské fašiangovanie, Športový deň detí,
Hodová zábava, Mikuláš, Stretnutie s dôchod-
cami či Deň matiek. Veľa z týchto akcií organi-
zuje obec spoločne so Združením rodičov ZŠ,
s ktorým sa obci veľmi dobre spolupracuje. 
Aj touto cestou im chcem poďakovať za ochotu
a svoj voľný čas pri príprave podujatí. Tiež 
ďakujem všetkým organizáciám, spolkom 
a združeniam v obci za ich aktivitu a za organi-
zovanie akcií pre deti, seniorov, jednoducho, pre
nás všetkých.  Záver roka sme ukončili už po
štvrtýkrát Vianočným koncertom v Kostole sv.
Martina, v ktorom účinkovali deti z hudobnej
školy Yamaha aj z ŠKD ZŠ pod vedením Zuzky
Štachurovej a Evky Letkovej. 

V roku 2019 bola ešte jedna dôležitá udalosť. 
V decembri bolo drotárstvo zapísané do sveto-
vého zoznamu UNESCO. Stalo sa tak siedmym
prvkom, ktorý má Slovenská republika zapísaný
do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva ľudstva. Naša drotárska
obec Dlhé Pole, ktorá má bohatú drotársku his-
tóriu a tradíciu a podporuje rozvoj drotárstva,
sa významnou mierou zaslúžila o tento zápis.

PLÁNY NA ROK 2020 
V rámci chodu obce a obecného úradu bu-
deme zabezpečovať rutinné činnosti tak, ako
vždy v oblasti zimnej údržby, zveľaďovania 
verejných priestranstiev, odpadového hospo-
dárstva, školstva, sociálnych vecí, stavebného
poriadku a ostatných ekonomických a admi-
nistratívnych úkonov, ktoré potrebujete Vy –
občania pri vybavovaní Vašich úradných zále-
žitostí.

Projekt „Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, 
Svederník, Divina“ pokračuje v prípravných
prácach. SEVAK a.s. Žilina, ktorý bude reali-
zovať a financovať tento projekt má už spraco-
vanú projektovú dokumentáciu pre vydanie
územného rozhodnutia. Okresný úrad Žilina,
odbor starostlivosti o životné prostredie začal
konanie o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie. (EIA).
Zámer o hodnotení vplyvov na životné pro-
stredie si môžete pozrieť na https://www.envi-
roportal.sk/sk/eia. Po vydaní všetkých po-
trebných stanovísk dotknutých orgánov vydá
Spoločný stavebný úrad Strečno so sídlom 
v Žiline územné rozhodnutie. Potom nasle-
dujú ďalšie administratívne úkony, vydanie
stavebného povolenia, proces verejného ob-
starávania a samotná realizácia, ktorá by mala
byť v priebehu 2 – 3 rokov. 

V roku 2020 chceme začať s výstavbou Do-
mova pre seniorov. Projekt je hotový, Spoločný
stavebný úrad už vydal územné rozhodnutie.
V tomto čase sa zapracovávajú do projektu pre
vydanie stavebného povolenia pripomienky
dotknutých orgánov. Po právoplatnosti povo-
lenia prebehne proces verejného obstarávania
a môže začať samotná realizácia stavby. Pred-
poklad je koncom leta. Pretože obec bude čias-
točne spolufinancovať projekt sumou približne
100 až 150 000 eur, nebudeme v roku 2020 rea-
lizovať väčšie investičné akcie z obecných pro-
striedkov. Tie by sme realizovali len v prípade
získania dotácií. Aj na budove materskej školy
by sme pokračovali v ďalšej výmene okien 
a oprave strechy len vtedy, ak  obec získa dotá-
ciu. Žiadosť je podaná na Environmentálnom
fonde SR. Na projekte „Zberný dvor“ prebieha
konanie na stavebnom úrade vo veci vydania
územného rozhodnutia. Aj tento projekt chce-
me realizovať z dotácií. Celkové náklady na
zberný dvor predstavujú okolo 200 000 eur.

V oblasti športu bude potrebné vymeniť umelú
trávu na futbalovom mini-ihrisku pri základ-
nej škole. V minulom roku TJ Dlhé Pole 
zabezpečila staršiu umelú trávu, ktorá by sa
uložila resp. vymenila za starý zodratý umelý
trávnik. Musíme zabezpečiť firmu, ktorá by
tieto práce zrealizovala, pretože sa to nedá uro-
biť svojpomocne. 

Celý rok 2020 sa bude niesť v duchu 700. vý-
ročia 1. písomnej zmienky o obci. Obecné
oslavy pri príležitosti tohto výročia sa budú
konať 12. 9. 2020.  Do osláv a programu by sme
chceli zapojiť celú obec a dôstojne si tak pri-
pomenúť našu históriu, minulosť, ale aj príto-
mnosť. Radi by sme ocenili významných ľudí,
ktorí boli pre našu obec prospešní, pozvali
vzácnych hostí a pripravili zaujímavý kultúrny
program. Menšie opravy, úpravy a investičné
akcie budeme vykonávať podľa potreby z fi-
nančných zdrojov obce. Vždy nás ale môže
prekvapiť nepredvídateľná situácia, ktorú bu-
deme musieť riešiť, aj keď  sme s ňou nerátali.
Verím, že aj rok 2020 prežijeme v pokoji a bu-
deme si všetci navzájom pomáhať.

Starostka obce 
foto: archív OÚ

AKTUALITY
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Rekonštrukcia kanalizácie pri družstve
P
F
k
F
p

Oddychová zóna pri Základnej škole
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AKTUALITY/INFORMÁTOR
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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
041/7649 415

Detská ambulancia Žilina
041/5110 857

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 – Nedeľa 

Prehliadku Drotárskeho múzea je možné
dohodnúť kedykoľvek u Juraja Šeríka na
tel. č. 0908 490 987,
prípadne 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
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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

5

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 2020

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 2020

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 €
Malá sála a kuchyňa s vykurovaním ........................................................................................................................... 100 €
Veľká sála a kuchyňa bez vykurovania ................................................................................................................... 120 €
Veľká sála a kuchyňa s vykurovaním ......................................................................................................................... 150 €
Príplatok pre občanov bez TP v obci ........................................................................................................................... 50 €
Pranie obrusov (za 1 obrus) ..................................................................................................................................................... 1,50 €

Poplatok za vodu ....................................................................................................................................................... 20 € (osoba/rok)
Poplatok za komunálny odpad ...................................................................................................... 25 € (osoba/rok)

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

dlhopol_01_2020_21012020_Sestava 1  22.01.20  11:24  Stránka 5



1. zasadnutie OZ dňa 21.2.2019
Schválenie:
• výšky spoluúčasti najmenej 10 % na

projekte v  súvislosti s pripravovanou
výzvou Ministerstva školstva SR

• odpredaja obecných pozemkov

OZ sa uznieslo na:
• VZN č. 1/2019 o poplatku za znečis-

tenie ovzdušia malým zdrojom
• VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie

na prevádzku a mzdy na dieťa v škol-
ských zariadeniach na rok 2019

2. zasadnutie OZ dňa 16.5.2019
Schválenie:
• darovacej zmluvy na parcele č. CKN

1640/3 a 1641/2 v k. ú. Dlhé Pole od
Ing. Jána Barníka v prospech obce

• zmluvy o nájme obecného pozemku
č. CKN 1664/2 v k. ú. Dlhé Pole vo vý-
mere 4 m² pre Stredoslovenskú distri-
bučnú, a. s.

• projektu Telekomunikačnej siete v ob-
ci Dlhé Pole

• dodatku č. 3 k Zmluve o zriadení spo-
ločného stavebného úradu Strečno

OZ sa uznieslo na:
• VZN č. 3/2019 o podmienkach po-

skytovania príspevkov na dovoz stra-
vy pre dôchodcov

3. zasadnutie OZ dňa 20.6.2019
Schválenie:
• záverečného účtu obce za rok 2018 

• použitia prebytku rozpočtového hos-
podárenia na tvorbu rezervného
fondu 

• použitia rezervného fondu v priebehu
roka 2019 na kapitálové výdavky

• nájomnú zmluvu obce Dlhé Pole so
Slovenským pozemkovým fondom na
parcele č. C KN 2884/6 v k. ú. Dlhé
Pole  o výmere 992 m² na výstavbu
zberného dvora 

• realizácie projektu Kanalizácia okolo
cintorína

OZ sa uznieslo na:
• VZN č. 4/2019 o výške mesačných

príspevkov v škole a školských zaria-
deniach

Informácie:
• stanovisko hlavného kontrolóra obce

za rok 2018
• správu audítora k hospodáreniu obce

za rok 2018

4. zasadnutie OcZ dňa 11.7.2019
Schválenie:
• odpredaja častí obecných pozemkov
• dotáciu pre TJ Dlhé Pole 

Informácie:
• získanie dotácie od MF SR vo výške 

5 000 EUR na rekonštrukciu a mo-
dernizáciu autobusovej zastávky na
Hlaváčovej

5. zasadnutie OZ dňa 11.10.2019

Schválenie:
• dodatku č. 1 k VZN č. 4/2019 o výške

mesačných príspevkov v ZŠ s MŠ
• dotácie spoločnosti SDP + s.r.o. na

spolufinancovanie parkovacej plochy
pred kultúrnym domom v Dlhom Poli

Informácie:
• správa o plnení úloh komunitného

plánu sociálnych služieb v obci Dlhé
Pole za rok 2018

• udelenie ocenenia „Pocta Karola 
Guleju“ obci a starostke za rozvoj dro-
társtva v obci Dlhé Pole Kysuckou
kultúrnou nadáciou

6. zasadnutie OZ dňa 17.12.2019
Schválenie:
• rozpočtu obce na rok 2020

OZ sa uznieslo na:
• VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku

za KO a drobné stavebné odpady
• VZN č. 6/2019 o daniach z nehnuteľ-

nosti
• VZN č. 7/2019 o umiestňovaní voleb-

ných plagátov

Informácie:
• Vianočný koncert v Kostole sv. Mar-

tina dňa 28. 12. 2019
• plán práce kontrolórky obce na prvý

polrok 2020

Z OBECNÉHO ÚRADU

6

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V roku 2019 sa konalo šesť zasadnutí obecného zastupiteľstva (OZ).

ROZPOČET OBCE NA ROK 2020

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 755 370 755 370 0
príjmy

200 Nedaňové 76 935 56 935 20 000
príjmy

300 Granty 615 285 615 285 0
a transfery

100+200+300
Spolu: 1 447 590 1 427 590 20 000

400 Príjmové
finančné 0 0 0
operácie

100 + 200 + 300 + 400
Rozpočet  príjmov spolu: 1 447 590 1 427 590 20 000

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

spolu:

600 Bežné 1 419 157 529 757 889 400
výdavky

700 Kapitálové 24 000 24 000 0
výdavky

800 Výdavkové 
finančné 0 0 0
operácie

600+700+800
Rozpočet  výdavkov spolu: 1 443 157 553 757 889 400
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ZO ŽIVOTA OBCE

OPRAVA MOSTA
PRI HAŠČÍKOVI

V máji 2019 došlo v dôsledku silných daž-
ďov k podmytiu mosta na dolnom konci
pri Haščíkovi. Oporný múr mosta sa začal
z jednej strany od cesty rozpadávať. Bolo
ho treba opraviť a tiež vyčistiť koryto
rieky od nánosov a usadenín naplavených
veľkou vodou, hlavne z lesov a skládok po
ťažbe dreva. Práce boli sťažené aj tým, že
na moste je ukotvený plynovod. Práce vy-
konávala spol. MARPAL s. r. o. Kysucké
Nové Mesto. Na celkovú opravu mosta 
a čistenie rieky Dlhopoľka zaplatila obec
sumu 11 000 eur.

Starostka obce
Foto: archív  OÚ

tory, spálne, herne aj chodba. Náklady
na výmenu okien a dverí boli okolo 
30 000 eur. Práce realizovala spol. FD
Management. S výmenou sme začali až
v polovici augusta,  preto aj školský rok
v materskej škole začal 9. 9. 2019. Ma-
ľovanie priestorov aj s materiálom stáli
okolo 8 000 eur. Práce na budove boli
veľmi náročné, čomu zodpovedalo aj
upratovanie po tak veľkej rekonštrukcii.
Pri dokončovacích a upratovacích prá-
cach boli pani učiteľkám a ostatným
pracovníkom škôlky nápomocní aj nie-
ktorí rodičia. Všetkým patrí naša veľká
vďaka. Počas prevádzky v septembri sa
na streche budovy ešte vymenili odkva-
pové rúry a namontovali sa zachytá-
vače. Ďalšie náklady obce boli vo výške
približne 5 000 eur.

Oprava mosta pri Haščíkovi 

Výmena okien na budove materskej školy

Práce pri vstupe do materskej školy

Nový vstup do materskej školy a detské
ihrisko

Cez letné prázdniny sa vykonalo v bu-
dove materskej školy viacero investičných
akcií. Pred budovou sme pre deti urobili
nové detské ihrisko, ktoré realizovala
firma INTERSYSTÉM, s. r. o. Bytča. Do-
dali certifikované prvky, ktoré následne
namontovali. Celkové náklady na ihrisko
predstavovali 10 000 eur. Robil sa aj nový
bezbariérový vstup do budovy, regenerá-
cia trávnatej plochy, výsadba zelene a ži-
vého plota. Na tieto činnosti získala obec
dotáciu z Programu obnovy dediny na
rok 2019 z Environmentálneho fondu vo
výške 4 900 eur.

V budove  na l. poschodí, kde sú pries-
tory materskej školy sme vymenili
okná, vstupné dvere do budovy aj na
prízemie. Boli vymaľované celé pries-

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY
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Aké bolo Vaše detstvo?
Kým žil otec, bolo nám dobre. Staral sa
o nás, chodili sme pekne oblečení. Ale keď
zomrel, prišla chudoba. Zahynul v Ame-
rike. Mama mala vtedy 37 rokov, z  toho
šoku úplne ošedivela a ochorela na srdce.
Ostala sama s piatimi deťmi, ja som mala
ešte štyroch bratov. Vlastne šiestich, ale
dvaja zomreli ešte ako maličkí. Ja som mu-
sela ako 10-ročná variť a bratia pomáhali
na poli a pri dobytku. Nemali sme peniaze,
mama nám kupovala len tie najlacnejšie
veci, ktoré sa hneď zodrali a tak sme chodili
„upošívaní, ulátaní.“ Ani na topánky sme
nemali. Ale od jari do jesene chodilo plno
detí bosých. Bola veľká bieda, mnoho ľudí
hladovalo. My sme veľa robili, inak by sme
nemali čo jesť. A mne vtedy veľmi chutilo.

Čo ste jedávali?
Mlieko, keďže sme mali kravu a najviac ze-

miaky. Ale to je zdravé jedlo. Ja ich dodnes
každý deň jem. Majú veľa škrobu a to ľud-
ský organizmus potrebuje. Z  mäsa sme
jedli najmä bravčovinu a hovädzinu. A ne-
bolo toľko chorôb ako kedysi, nepoznali
sme ani rakovinu, ani cukrovku. Ale keď
niekto ochorel, ťažko sa z toho dostal.
V našej obci lekár nebol, chodievali sme
peši do Veľkého Rovného. Mojej mame po-
mohol raz jeden Žid v Turzovke, ktorý jej
poradil, aby upravila stravu, keďže mala
problémy so srdcom a lieky jej nepomáhali.
Hoci bola chorá, starala sa o nás najlepšie,
ako vedela. Vždy nám povedala: „Deti
moje, buďte dobré, verte v Boha a majte
s každým pokoj.“ Rodičov si treba ctiť, aj vo
Svätom písme tak stojí. Ja som svoju mamu
doopatrovala, na posteli ležala 6 rokov.
Možno aj preto tak dlho žijem, že verím 
v Pána Boha. Veľa som sa v živote narobila,
aj ťažké choroby som zažila, ale modliť som
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ROZHOVOR

CHUŤ DO ROBOTY MÁM STÁLE 
Zabúchame na okno chalúpky u Boncov a  Štefánia Valientiková nám príde
otvoriť. S úsmevom na perách a mačkou za pätami. V skromnom príbytku ne-
chýba vianočná výzdoba. Posadí sa na posteľ, napraví šatku a začne rozprávať.
Pred očami máme celý jej život. Pamätá si všetky detaily. Posadím sa k nej
a počúvam. Najstaršia obyvateľka našej obce má  neuveriteľných 99 rokov. 

Štefánia Valientiková si pamätá všetky detaily zo svojho života.

sa neprestala. Za mojej mladosti chodie-
valo do kostola veľa ľudí, v laviciach sedeli
len starší, mladí stáli po bokoch a detí tam
boli štyri rady. Ale to asi preto, že vtedy
bolo v každom dome plno detí. 
(Počas rozhovoru vstúpi do miestnosti dcéra
Anna Šusteková.) 

Medzi ľuďmi bolo asi aj veselšie...
Veru bolo, život bol ťažký, ale ľudia boli
spokojnejší. Ja som vyrastala u Gáborov na
Záhradách. Mala som tam kamarátky, stre-
távali sme sa na brehu, kde býva Ďurišík.
Doma som všetko rýchlo upratala, o statok
sa postarala, len aby som mohla ísť von.
Prišli sestry Tabačíkové aj s bratom, Jožko
Minárik hral na husliach a  ja s  Hankou 
Pavlíkovou sme spievali. Bolo nám veselo.
Ja som veľmi rada spievala, mala som taký
tenučký hlas, vysoko som vytiahla. 

Ktorá bola Vaša obľúbená pesnička? Za-
spievajte nám. 
Pani Valientiková dlho nerozmýšľa a zač-
ne spievať: 

„Duhopolský kostolíček, kolo neho čierny les.
Keď ja tadiaľ pôjdem, spomínať si budem,

čo robí môj milý dnes.
A môj milý ide, ide na vraném koníčku.

Koník sa mu spína a on si pripína
na ľavý bok šabličku.“

(Dcéra Anna s láskou hľadí na svoju ma-
mu, od dojatia jej aj vyhŕknu slzy.) 

Kedy ste sa vydali? Koľko ste mali rokov?
Vydávala som sa neskoro, bola som už stará
dievka. Chlapci k nám chodievali, aj by si
ma za ženu vzali, ale ich rodičia nesúhlasili.
Nikto nechcel chudobnú nevestu. Vtedy 
dievka bez vena nemala žiadnu cenu. Preto
som sa vydala tak neskoro. Mala som 37,
môj muž 61. Nebol to zlý človek, aj som ho
trochu mala rada. Mal veľké gazdovstvo, na
ktorom bolo veľa roboty. Ja som vždy
chcela mať viac detí, ale už som mala svoj
vek, tak sme mali len jednu dcéru. Praco-
vala som aj počas tehotenstva, celá som
opuchla a  Hanka sa narodila predčasne.
Keď bola malá, starala som sa o ňu aj o sta-
tok. Robila som i v chorobe. Prechodila
som hnisavú angínu a dostala som zápal
kĺbov. Následky mám dodnes. V tej dobe
však boli vysoké kontingenty. Mali sme 
4 hektáre rolí, tak sme museli veľa odo-
vzdávať. Doteraz si to pamätám. Za rok to
bolo 500 kg hovädzieho mäsa, 200 kg brav-
čového, 1200 až 1300 kg zemiakov a dostá-
vali sme za to almužnu. Dali nám 14 korún
za sto kg zemiakov, 3 koruny za 1 kg ho-
vädzieho mäsa, 4 koruny za bravčové. 
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Chodili ste aj do práce alebo ste sa starali
len o gazdovstvo?
Robila som v podniku Ryba v Žiline. Do-
konca som sa stala najlepšou zamestnanky-
ňou, moja fotografia visela v  jedálni na
nástenke. No nič som za to nedostala. Pra-
covala som ako upratovačka vo Výskumnom
ústave textilnej chémie a potom v Jednote.
Popritom som sa starala o dom a statok. Keď
sa dcére Hanke narodili deti, pomáhala som
s výchovou. Materská bola vtedy len 5 mesia-
cov, tak som pracovala na skrátený úväzok.
Potom som už ostala doma. Preto mám teraz
taký malý dôchodok, ale nesťažujem sa. 
Ja som sa roboty nikdy nebála. Vždy som 
pomohla, keď bolo treba. Opatrovala som
švagrinú Gajdošíkovú aj Škorčíkovú, tuto
z ulice. Každý deň som ju z postele dvíhala,
kŕmila, umývala, kúrila jej. Aj v noci som ku
nej chodievala. Nemal sa kto o ňu postarať.
Najhoršie to bolo vtedy, keď mala dcéra
a vnuci žltačku. Chcela som im pomôcť a tak
som chodila hore – dole. Ešte večer o de-
siatej som šaty prala a vonku vešala. Ako 
81-ročná som dvíhala spadnutý kus dreva,
natiahla som si sval na ruke a spravil sa mi
výron na chrbtici. 16 dní a nocí som nespala.
Celé leto som chodievala na injekcie a potom
na obstreky. To je až na neuverenie, čo všetko
som prežila. Chuť pracovať mám stále, ale už
nevládzem tak, ako kedysi. Ale chovám
kozu, pokosím si trávu, zemiaky som zasa-
dila a vykopala aj pre dcéru. Ešte by som vše-
ličo okolo domu porobila. 
(Dcéra Anna prikývne a dodá: Mama je na
svoj vek veľmi samostatná. Naje sa sama,
priloží si do piecky...)

Prežili ste naozaj rôzne obdobia. Čo si
pamätáte z  druhej svetovej vojny?
Tu v obci sa nebojovalo. Neviem o tom, že
by tu Nemci niekoho zabili. Ale brali ľuďom
dobytok. My sme na Záhradách mali iba
jednu kravu a jednu jalovicu. Chceli sme ich
s mamou zachrániť, tak sme s nimi bežali
do lesa. Na vŕšku nad Záhradami nás zba-
dali a jeden z nich vystrelil. Náboj ma minul
len tesne. Ale bežali sme ďalej a v lese nás
už nechytili. Dobytok sme zachránili. Aj
partizáni brali ľuďom kravy, ale len takým,
ktorí ich mali viac. Moji dvaja bratia bojo-
vali vo vojne. Štefan prišiel s podlomeným
zdravím, z nemocnice ho poslali domov,
aby tu dožil. Mama mu varila rôzne vývary,
ale nič nepomohlo, len zahustené mlieko.
Dostal sa z toho a dožil sa takmer 90 rokov. 

Boli tu v tom čase nejakí Židia?
Pamätám si, že v obci bola jedna Židovka.
Volala sa Hrycová a mala obchod. Bola to
veľmi dobrá žena. Ale keď prišli komunisti,
na hornom konci začal predávať Dzirbík a jej
postupne ubúdalo zákazníkov. Napokon odi-
šla do Ameriky. Jej syn prišiel navštíviť Slo-
vensko a počula som, že bol aj v Dlhom Poli. 

Ako si spomínate na iné politické režimy
a zriadenia?
Ja som sa do politiky nikdy nestarala, ne-
zaujímalo ma to. Nejako som to nevnímala,
ani za Prvej Československej republiky, ani
za Slovenského štátu. Ale keď bol komuniz-
mus, nebolo dobre. Odovzdávali sme vysoké
kontingenty, ani na trhu sme nesmeli pre-
dávať. Chodievala som preto do Žiliny už

ráno o piatej, aby som sa o siedmej vrátila.
A to sme mali dopredu dohodnutých záka-
zníkov. Nesmelo sa chodiť ani na kresťanské
púte, na vlastné oči som z autobusu videla,
ako komunisti striekali vodu na ľudí, aby ich
rozohnali. Robota bola istá, to je pravda, ale
málo platená. Keď padol komunizmus, bolo
lepšie. Ani počas spolužitia s Čechmi nám
nebolo zle. Hoci veľa Slovákov sa sťažovalo,
že boli utláčaní a Česi sa k nim správali po-
výšenecky. Ja som však mala len dobré
skúsenosti. Keď som bola na liečení v Tren-
čianskych Tepliciach, zoznámila som sa
s dvomi Češkami, jednou mladšou, druhou
približne v mojom veku. Boli veľmi milé
a ešte dlhé roky sme si písali. Ja si myslím, že
vôbec nezáleží na národnosti človeka. Ľudia
sú dobrí či zlí bez ohľadu na náboženstvo
alebo krajinu, z ktorej pochádzajú. 

Vy ste mali len jednu dcéru, ale Vaša 
rodina sa časom poriadne rozrástla.
Áno, mám troch vnukov, jednu vnučku,
štyroch pravnukov a štyri pravnučky. Keď
môžu, tak prídu a pomôžu mi. Najstaršia
pravnučka Rebeka je usilovné a milé diev-
ča, minule mi poukladala narezané drevo.
Teraz už síce nechodieva tak často, ale vždy
ju rada vidím. 

Dožili ste sa 99 rokov. Máte nejaký recept
na dlhovekosť?
Len sa Pána Boha držať. Hoci už dobre ne-
vidím, ani nepočujem, vďaka nemu žijem
a som ešte pri rozume. Ja mám dobrú pa-
mäť, to je asi Božia milosť. Keď človek verí 
v Pána Boha v troch osobách, všetko vydrží.
Ťažký život, aj každodennú drinu. Ja si ne-
želám umrieť, veď to by bol hriech. Keď prí-
de môj čas, dúfam, že sa s ním stretnem. 

Text: Magdaléna Lacková
Foto: ml a archív AŠ
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ROZHOVOR

Š. Valientiková na Dni matiek v kultúrnom dome v roku 2016

Najstaršia obyvateľka obce oslavuje s ro-
dinou svoje 99. narodeniny.
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Drotárstvo predstavuje z hľadiska histo-
rického, ekonomického a výrobného špe-
cifický druh ľudovej výroby na Slovensku.
Počas svojho vývoja nadobudlo veľa po-
dôb a  prekonalo mnoho zmien, no naďa-
lej predstavuje dôležitú súčasť kultúry 
a sociálnych dejín Slovenska. Drotárstvu
ako remeslu a umeniu dal meno základný
materiál – drôt. Drotári objavili a vyvinuli
jednoduchú technológiu založenú na ruč-
nom ohýbaní, viazaní a spletaní kovových
vlákien bez zvárania či spájkovania, kto-
rou sa pracuje dodnes. Súčasná podoba
drotárstva, či už umelecká alebo reme-
selná, rozvíja staré tradície a techniky do
nových podôb a výrobky z drôtu sú súčas-
ťou mnohých domácností na Slovensku.

Drotárstvo sa tak pripojilo k šiestim slo-
venským prvkom, ktoré boli do svetového
zoznamu zapísané v predchádzajúcich ro-
koch: fujara  – hudobný nástroj a jeho
hudba (2005), terchovská muzika (2013),
gajdošská kultúra (2015), spoločne s Čes-
kou republikou bábkarstvo na Slovensku

a v Česku (2016), horehronský viachlasný
spev (2017) a spoločne s  Rakúskom, 
Maďarskom, Českou republikou a Ne-
meckom aj modrotlač (2018).

Dlhé Pole patrí medzi významné drotár-
ske obce. V roku 1940 sa tu konala prvá
výstava drotárstva a  jeho národopisu.
V roku 2008 sa v tých istých priestoroch
uskutočnila výstava Dlhopoľskí páni maj-
stri a o rok neskôr bola zriadená Pamätná
izba drotárskych tradícií. V auguste  2018
bolo otvorené Drotárske múzeum Jozefa
Holánika – Bakeľa. Preto sme právom hrdí,
že toto ocenenie sa týka aj nás. Predovšet-
kým však Juraja Šeríka –  umeleckého dro-
tára a  pokračovateľa rodinnej tradície,
ktorého sme navštívili v múzeu pár dní po
tomto výnimočnom rozhodnutí.

NA NÁVŠTEVE
V DROTÁRSKOM MÚZEU

Drotárstvo je zapísané v  UNESCO.
Juraj, aké sú Tvoje pocity?
Je to neopísateľné. Už rok 2017 bol z po-

hľadu drotárstva významný, keďže bolo
zapísané do Reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva Slo-
venskej republiky. To bol prvý predpo-
klad, aby sa vytvorila iniciatíva a zhmot-
nila myšlienka zapísať drotárstvo aj do zo-
znamu UNESCO. Pre mňa osobne je to
veľká vec. Vždy som sníval, že o drotár-
stve bude vedieť celý svet a toto je dôle-
žitý krok k tomu, aby sa to stalo skutoč-
nosťou.  Je to vynikajúca príležitosť ukázať
všetkým toto výnimočné remeslo. 

Drotárske múzeum je otvorené rok
a pol. Čo sa za ten čas zmenilo?
Nezmenilo sa v podstate nič, stále pracu-
jeme od rána do večera. Ale som rád, že
na múzeum sú samé dobré odozvy.  Spo-
znávajú nás ľudia aj mimo obce Dlhé
Pole, vlastne po celom Slovensku. Ale to
je určite zásluhou relácie RTVS Remeslo
má zlaté dno, kde sme  prezentovali dro-

DROTÁRSTVO V UNESCO
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DROTÁRSTVO NA ZOZNAME UNESCO
DLHÉ POLE JE SVETOVÉ!
Prvok Drotárstvo – remeslo a umenie bol zapísaný do Reprezentatívneho
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Stalo sa tak
12. decembra 2019 v  Bogote na 14. zasadnutí Medzivládneho výboru 
Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. O úspešný zápis
sa zaslúžil kolektív expertov z  Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri
SĽUK-u, ÚĽUV-u, Ministerstva kultúry SR, Považského múzea v Žiline
a hŕstka žijúcich aktívnych drotárov na Slovensku.

társtvo širokej verejnosti. Hneď po otvo-
rení k nám začali chodiť prví návštevníci.
Sú to predovšetkým školské exkurzie, ale
aj jednotlivci – turisti. Niektorí prídu cie-
lene, iní sa tu objavia náhodou, ale zakaž-
dým máme pozitívne ohlasy. Bolo tu veľa
cudzincov, z Európy napríklad Rakúsko,
Taliansko, Francúzsko, Korzika, susedné
štáty.  Ale navštívili nás aj ľudia z Mexika
či Kanady. Uznanlivé zápisy v Knihe náv-
štev svedčia o tom, že sa im tu naozaj pá-
čilo. A poteší aj suvenír, ktorý si môžu
u nás kúpiť. 

Z čoho majú najväčší zážitok?
Samozrejme ich upútajú priestory ako
také, ale najmä príbehy s nimi spojené. To
ich úplne pohltí. Ak majú čas, rozprávam
veľa osobných zážitkov zo života pra-
dedka Holánika aj dedka Šeríka. Každý
predmet v dome, každá fotografia v sebe
skrýva niečo zaujímavé. Čítam im staré
listy, ukazujem katalógy z drotárskej diel-
ne. Samozrejme, aj my máme stále čo
skúmať a objavovať. Pre mňa a Majku je
to tiež také malé dobrodružstvo. Po tom,
ako sme sa zoznámili so Silvestrom Pec-
kom z Poľska, dozvedeli sme sa veľa no-
vých informácií. Jeho pradedo pracoval
u môjho v dielni vo Varšave. Dom, v kto-
rom býval na Twardej ulici, tam stojí do-
dnes. Dokonca nesie meno po Holánikovi
– Bakeľovi a  je vyhlásený za národnú

Výrobky umeleckého drotára Juraja Šeríka
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kultúrnu pamiatku. To bola pre mňa prí-
jemne šokujúca správa. Myslel som si to-
tiž, že ho počas druhej svetovej vojny
zbombardovali. Zachovala sa aj jeho diel-
ňa, ale keďže miesto, kde sa nachádzala,
bolo zaujímavé pre nejakého veľkého in-
vestora, už tam pravdepodobne nestojí. 

Žiacke výlety a exkurzie sem chodievajú
aj kvôli tvorivým dielňam. Majú úspech?
Z môjho pohľadu určite áno. My sa chce-
me orientovať predovšetkým na školy
a spájať exkurzie s tvorivými dielňami či
workshopmi. Žiaci nás navštevujú v rám-
ci regionálnej výchovy alebo iných pred-
metov zameraných na remeslá a históriu.
Po prehliadke múzea si môžu vyrobiť
vlastné srdiečka či prstene z drôtu. Musím
povedať, že ich to skutočne baví. Niekto-
rým to ide lepšie, iným horšie, ale všetci
majú záujem. Niekedy sú z toho prekva-
pené aj samotné učiteľky. Častokrát od

nás ani nechcú odísť. Preto sme v minu-
lom roku podali projekt na Žilinský sa-
mosprávny kraj. Boli sme sčasti úspešní
a podarilo sa nám kúpiť drôt, kliešte, zá-
ložky do kníh. Ešte chceme dať každému
dieťaťu diplom ako ocenenie, že úspešne
zvládlo skúšku drotárskeho džarka. Sna-
žíme sa ich motivovať aj takýmto spôso-
bom. Mnohí sa vrátia i niekoľkokrát.
Napríklad žiaci z  miestnej základnej
a materskej školy k nám chodievajú pra-
videlne. Učiteľkám z iných škôl vždy od-
poručíme aj Pamätnú izbu drotárskych
tradícií v  budove materskej školy. Je
dobré, keď vidia obe múzeá, získajú tak
ucelenejší pohľad na históriu drotárstva.
Má to však aj praktický dôvod. Keď je veľa
žiakov, môžu sa rozdeliť na dve skupiny
a pri menšom počte majú väčší zážitok. 

Čo plány do budúcnosti? Určite sú od-
vážne.
To je pravda, plány sú veľké. Dom už je
hotový, teraz sme sa zamerali na priľahlú
hospodársku budovu. Keď sme v  roku
2008 žiadali Ministerstvo kultúry o dotá-
ciu, mali sme na mysli financie na obe bu-
dovy, podporili však čiastočne len rodný
dom. V roku 2009 som opätovne požiadal
Ministerstvo kultúry o dotáciu, ale žia-
dosť bola zase zamietnutá. Takmer 10 ro-
kov som venoval všetko úsilie na dokon-
čenie chalupy. V roku 2017 som znovu
podal ďalší projekt a čiastočne sme boli
úspešní. Nebolo to síce postačujúce, ale
rozhodli sme sa, že hospodársku budovu
musíme za každú cenu obnoviť. Na za-
čiatku som mal nádej, že vznikne v obci
spontánna zbierka na záchranu rodné-
ho domu majstra Holánika, že sa urobí

zbierka medzi drotármi... Bol som naivný,
teraz to už viem. Pomoc a  silnú oporu
som našiel u pani starostky obce Danky
Veveričíkovej, ktorá získala podporu u po-
slancov obecného zastupiteľstva a v rámci
možností z rozpočtu obce pomohli do-
končiť a  sprístupniť múzeum. No žiaľ,
v obci sa nájdu i ľudia, čo ma ohovárajú
a závidia mi aj chorobu. Mojou snahou, 
i napriek tejto skúsenosti, je naďalej vy-
trvalo šíriť drotárstvo, prezentovať obec
Dlhé Pole a rodné Kysuce nielen doma,
ale i v zahraničí. Tvrdo sme pracovali, cho-
dievali po jarmokoch a predávali výrobky.
Potrebovali sme každé euro. Preto nás
veľmi príjemne prekvapil finančný dar od
okoloidúceho pána na jarmoku v Trnave,
z ktorého sa vykľul Dlhopoľčan Dušan
Krcho, žijúci v Bratislave. Aj to nám do-
dalo odvahu a do konca roka 2018 stála 
i hospodárska budova. Keďže je z dreva,
potrebuje nejaký čas, aby dozrela. Ak sa
podarí, rád by som ju v tomto roku natrel,
aby vyzerala lepšie na pohľad.  Je na nej
však ešte veľa práce, preto uvítame akú-
koľvek finančnú podporu, aby sme ju
mohli čo najrýchlejšie dokončiť. V  bu-
dúcnosti tam bude drotárska dielňa, so-
ciálne zariadenie pre návštevníkov múzea
a ubytovanie pre turistov. Mojím veľkým
snom je vybudovať pred chalupou na par-
kovisku Holánikovo námestie, kde by boli
lavičky, stojany na bicykle, informačné ta-
bule, možno pamätník všetkých zosnu-
lých drotárov z  obce. Všetko by bolo
architektonicky zladené s  drevenicou.
Pradedko mal kedysi na chalupe slnečné
hodiny. Ak by sa nám ich podarilo opra-
viť, tiež by som ich tam umiestnil.
V Dlhom Poli je veľa výnimočných vecí,
ktoré ľudia pokladajú za samozrejmé, ale
pre turistov majú úplne inú hodnotu. Na-
príklad najväčšia krošňa na Slovensku od
drotára Jána Madaja alebo nákupný vozík,
ktorý si v Amerike dali patentovať bratia
Brodekovci z  ulice U  Boncov. Preto by
som chcel obyvateľov obce poprosiť, ak
majú doma nejaké staré fotografie, na
ktorých by bol zachytený dom Jozefa Ho-
lánika – Bakeľa v minulosti, prípadne sa-
motný Holánik či Jakub Šerík, aby ma
kontaktovali. Taktiež, ak majú doma nej-
akú starú drotársku krošňu, nech nevá-
hajú a ozvú sa mi. Rád by som tieto veci,
spojené s  našou minulosťou, vystavil
v múzeu. 

Text: Magdaléna Lacková
Foto: autorka, archív OÚ, archív ZŠ s MŠ 
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Juraj Šerík pracuje v dome J. H. Bakeľa
na tom istom mieste ako jeho predkovia. 

Deti zo základnej školy v obci na návšte-
ve Drotárskeho múzea
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KARNEVAL 
V sobotu 16. februára popoludní pras-
kal kultúrny dom v Dlhom Poli vo šví-
koch. Balóny, koláče, šaty, čelenky,
kostýmy od výmyslu sveta. Tak vyzeral
3. ročník karnevalu, ktorý zorganizo-
valo občianske združenie Dlhopoľci 
v spolupráci s obcou Dlhé Pole. Zabaviť
sa prišlo viac ako 70 detí s rodičmi 
a inými príbuznými. Po úvodnom
predstavení sa tancovalo i súťažilo. Na
tých starších čakal stoličkový aj baló-
nový tanec či múmie z toaletného pa-
piera. Mladší zatiaľ šantili vo veľkej
sále. A keď „Shrekova mašinka“ spojila
obe skupiny, parket pripomínal farebný
vlak plný výskajúcich masiek. Po tom-
bole sa zábava opäť rozprúdila, ale nie
na dlho. Deti už čakali na výsledky 
o naj masku a rozdávanie cien. Naj-

menší účastníci si i zdriemli a zívalo sa
aj niektorým škôlkarom. No len do chvíle,
kým ich mená nebolo počuť z pódia.
Odmenení boli totiž nielen víťazi, dip-
lomy dostali všetci zúčastnení. Početnú
skupinu tvorili tiež dospelí, ktorí sa ne-
hanbili a dokázali, že sú kreatívni a ba-
via sa rovnako radi ako ich ratolesti.
Domov sa išlo už po tme, ale ten pocit
zo skvelej akcie stál za to. Organizátori
si uznanie skutočne zaslúžili.

DUHOPOLSKÉ FAŠIANGOVANIE
Na sobotu 2. marca budeme v obci ešte
dlho spomínať. Už od rána bolo pred
kultúrnym domom rušno. Obec Dlhé
Pole v spolupráci so združením rodičov
ZŠ s MŠ a Klubom slovenských turistov
po druhýkrát usporiadala fašiangovú za-
bíjačku. 

Tradičná zabíjačka
Organizátori pripravili nejaké zabíjačkové
špeciality už v predstihu, aby sa ušlo všet-
kým „fajnšmekrom“. Ľudia na jaternice,
klobásy či tlačenku chodili počas celého
dňa. V nevľúdnom počasí ich potešil po-
hárik hriateho a krajec chleba s cibuľou.
Vynikajúce boli aj šišky s  jahodovou
penou, ktoré pripravili kuchárky základ-
nej školy. Dlhopoľskí heligonkári vyhrá-
vali, hlúčiky ľudí postávali a debatovali.
V  kotloch to vrelo, vôňa kapustnice sa 
niesla do diaľky. 

Fašiangový sprievod
Na poludnie sa pod taktovkou občian-
skeho združenia Dlhopoľci vybral od Ka-
mencov hore dedinou fašiangový sprievod.
Táto obnovená tradícia prilákala ku hlav-
nej ceste množstvo zvedavcov. Mnohí
z nich si ešte pamätali fašiangy z 90-tych
rokov, ktoré končili Pochovávaním basy
v miestnom pohostinstve. Okoloidúci sa
však len neprizerali. S maskami si zaspie-
vali i zatancovali. Niektorí sprievod pozvali
aj za brány svojich domov. Pri Drotárskom
múzeu v dome Jozefa Holánika – Bakeľa
na nich už čakal umelecký drotár Juraj
Šerík s priateľkou, ktorí mali zo sprievodu
veľkú radosť. Tešili sa aj deti a rodičia ne-
váhali svoje ratolesti s  maskami odfotiť.
Veselá chasa svoju dobrú náladu priniesla
až na horný koniec a odtiaľ do kultúrneho
domu, kde na nich čakala sála plná zve-
davcov.

Spoločná zábava
Popoludní vystúpila folklórna skupina
Drotár, ktorá začala tú pravú fašiangovú
zábavu. Deti sedeli na pódiu a so záuj-
mom počúvali známe melódie, už len vy-
skočiť na parket. A ani to dlho netrvalo.
Keď sa do dverí vrútil fašiangový sprie-
vod, veselica pokračovala tým správnym
smerom. Prítomní sa raz-dva pridali
a v kultúrnom dome bolo veselo až do ve-
čera. Predalo sa viac ako 250 porcií zabí-
jačkových špecialít a  vypilo takmer 50
litrov rumu. Organizátori sa tešili z dob-
rej akcie a ľudia boli veľmi vďační za ob-
novenie fašiangových zvykov v obci. 

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA 
Rok 2018 bol naozaj plodný, do našej
obce totiž pribudlo 22 detí. Aj preto sa
uvítanie detí konalo v kultúrnom dome
a  nie v  zasadacej miestnosti obecného
úradu, ako bolo zvykom po minulé roky.
Vo štvrtok 23. mája o 10.00 hod. sa tak
v sále stretli rodičia s detičkami, ich súro-
dencami a príbuznými v hojnom počte.
Starostka obce Dlhé Pole Ing. Dana Veve-

KULTÚRA
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Karneval v kultúrnom dome v obci  

Obnovený fašiangový sprievod rozprúdil zábavu. 
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ričíková prítomných srdečne privítala
a zaželala veľa spoločných chvíľ v zdraví
a  radosti. Rodičia s deťmi sa tradične
podpísali do Pamätnej knihy obce a od-
fotili sa v čarovnej vyrezávanej kolíske. 
10 dievčat a rovnaký počet chlapcov do-
stalo od starostky obce na pamiatku milú
knižku a finančnú hotovosť. Drobci sa te-
šili aj farebným balónom, ktoré navodili
tú správnu veselú atmosféru. Spoločne
tak strávili príjemné predpoludnie v spo-
ločnosti nových kamarátov. 

DEŇ MATIEK 
Obec Dlhé Pole zorganizovala 12. mája
2019 príjemné nedeľňajšie popoludnie pre
mamy a staré mamy. Na program čakala
plná sála kultúrneho domu a keď starostka
obce Ing. Dana Veveričíková privítala prí-
tomných, na pódium vybehli deti z hudob-
nej školy Yamaha. Nádherné piesne v po-
daní dievčat a chlapcov s harmonikovým
sprievodom Vanesy Beňovej, Zuzany 
Štachurovej, Petra Štachuru a Karola 
Feranca rozprúdili zábavu v  publiku.
Dievčatká sa potom rozbehli medzi ma-
mičky a darovali im ako symbol lásky čer-
vené drevené srdiečko. V programe pokra-
čovala skupina Heligonica, ktorá zaspie-
vala známe piesne v sprievode heligóniek 
a bicích nástrojov.  Pri dobrom koláčiku 
a kávičke bavili publikum obľúbení Dlho-
poľskí heligonkári a na záver si mamičky
odniesli okrem pozitívnych zážitkov i kvet. 

POCTA KAROLA GULEJU 
Tradičné mestské slávnosti v meste Čadca
sú plné kultúrnych podujatí, sprievod-
ného programu, jarmočníkov a dobrej
nálady. Tento rok sa Bartolomejského ho-
dového jarmoku a 15. ročníka festivalu
Drôtománia Čadca 2019 zúčastnili aj pred-
stavitelia obce Dlhé Pole. A neboli tam ná-
hodou. Starostka Dana Veveričíková si od
Kysuckej kultúrnej nadácie prebrala cenu
Pocta Karola Guleju.

Propagátor drotárstva
Karol Guleja nastúpil do novopostavenej
školy v Dlhom Poli v roku 1938 ako mladý
22-ročný učiteľ. Dedina v údolí ho upútala
nielen svojou krásnou prírodou, ale pre-
dovšetkým tradičným remeslom – drotár-
stvom. Obdivoval prácu majstra Jozefa
Holánika – Bakeľa, jeho zaťa Jakuba 
Šeríka, ale aj iných drotárov v obci a okolí,
ktorí ho inšpirovali k usporiadaniu 1. vý-
stavy drotárstva a jeho národopisu v roku
1940. Výnimočnú výstavu videlo počas 
niekoľkých mesiacov 15 000 návštevníkov 
a časť z jej exponátov sa stalo základom
drotárskej expozície na Budatínskom

hrade. V roku 1968 sa Karol Guleja aj s ro-
dinou odsťahoval do Nemecka, neustále
však zhromažďoval rôzne informácie 
o drotárstve. V roku 1992 vyšla jeho kniha
Svet drotárov. Práve na jej krste opäť ob-
novil kontakty s Dlhým Poľom. Od roku
2000 navštevoval našu obec pravidelne.
Dokonca sa zúčastnil na výstave s názvom
Dlhopoľskí páni majstri v roku 2008, ktorá

sa konala v rovnakých priestoroch ako
jeho slávna výstava pred 70. rokmi. Karol
Guleja zomrel v roku 2013, no v spomien-
kach ľudí je živý stále. Svedčí o tom aj ak-
tivita Kysuckej kultúrnej nadácie, ktorá
udeľuje od roku 2007 Poctu Karola Guleju
osobnostiam, ktoré sa významným spôso-
bom pričinili o šírenie dobrého mena dro-
társtva doma i vo svete.
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Uvítanie detí sa konalo kultúrnom dome v obci. 

Deň matiek: Súčasťou kultúrneho programu boli aj žiaci hudobnej školy Yamaha.

Bartolomejský hodový jarmok v Čadci
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Slávnostná nedeľa
Starostka obce Dana Veveričíková spolu 
s vedúcou folklórnej skupiny Drotár Dag-
mar Cingelovou prežili v Čadci 25. augusta
pestrú nedeľu. Dopoludnia sa zúčastnili na
pietnom akte kladenie vencov pri Pamät-
níku SNR. Potom nasledovala slávnostná
sv. omša v areáli kostola sv. Bartolomeja.
Viedol ju   žilinský biskup Tomáš Galis,
ktorý po obrade posvätil aj nové pasto-
račné centrum. Predstavitelia obce Dlhé
Pole nevynechali ani výstavu Maľované
pod Grapou v Galérii Čadca. Pozoru-
hodné diela viac ako 20 autorov sú poctou
hercovi a rodákovi zo Staškova Jozefovi
Krónerovi. Popoludní ich privítalo plné
Matičné námestie, z ktorého sa do ďaleka
ozývali piesne folklórneho súboru Kysu-
čan. Pódium dunelo, diváci tlieskali a oko-
loidúci si pri pohľade na rezké tančeky aj
podskočili. Potom všetkých svojim hlasom
očarila známa speváčka Helena Zahradní-
ková. Po niekoľkých piesňach ju vystriedali
slávnostné príhovory. Ako prvý domácich
i hostí pozdravil primátor mesta Čadca
Milan Gura. Následne sa všetkým priho-
vorili aj predstavitelia spriatelených miest 
a obcí z Čiech a Poľska.

Remeslo, ktoré spája
Veľkú zásluhu na propagácii neúnavného
obdivovateľa a zberateľa dokumentov 
o drotárstve má spisovateľ Dušan Mikolaj.
Autor knihy Odrôtovaný svet Karola Gu-
leju je členom Kysuckej kultúrnej nadácie
a práve on odovzdal starostke toto vý-
znamné ocenenie. „Cena patrí všetkým
občanom obce, ktorí sa akýmkoľvek spô-
sobom pričinili o dobré meno drotárstva.
Predovšetkým však kronikárke a bývalej
učiteľke Kláre Trháčovej, ktorá nadviazala
kontakt s Karolom Gulejom a priviedla ho
späť do Dlhého Poľa. Vďaka nej sa k nám
rád a často vracal. Očarili ho aj piesne folk-

lórnej skupiny Drotár, ktorá mu spievala 
i pri odhalení pamätníka na Národnom
cintoríne v Martine. A v súčasnosti dro-
társtvo v našej obci propaguje najviac
pravnuk známeho majstra Bakeľa Juraj
Šerík.“ dodala starostka obce, ktorú okrem
ceny čakalo milé prekvapenie práve od
umeleckého drotára. Juraj Šerík jej daroval
drôtené srdce, čím jej prejavil vďaku za
pomoc pri otvorení Drotárskeho múzea so
živým drotárom. Remeslo našich predkov
tak nezostalo zapadnuté prachom. Stále
pulzuje v rukách šikovných umelcov, myš-
lienkach ľudí a predmetoch vystavených
nielen v Drotárskom múzeu, ale i Pamät-
nej izbe drotárskych tradícií.

STRETNUTIE DÔCHODCOV
Dňa 24. októbra 2019 pri príležitosti úcty
k starším obecný úrad pripravil pre na-
šich spoluobčanov od 65 do 70 rokov prí-
jemné posedenie v kultúrnom dome.
Dôchodcom sa najskôr prihovorila sta-
rostka obce Ing. Dana Veveričíková a kul-
túrny program otvorili dievčatá a chlapci
z hudobnej školy Yamaha pod vedením

Mgr. art. Zuzany Štachurovej. Folklórny
súbor Drotár rozveselil prítomných až
tak, že okrem spevu si ich pár aj zatanco-
valo. Dlhopoľskí heligonkári i s novými
posilami tradične predviedli svoje heli-
gonkárske umenie a všetkých rozospieva-
li. Po výdatnom občerstvení a bohatom
kultúrnom programe ešte prítomných
čakal milý darček.

HODY A HODOVÁ ZÁBAVA
Tento rok sme v obci hodovali v nedeľu
10. novembra. Popri kostole sa vinuli
stánky s najrôznejším tovarom a dotvárali
tak typickú atmosféru. Aj tentokrát sa
medzi predajcov a remeselníkov zaradili
členovia a priaznivci občianskeho zdru-
ženia Dlhopoľci. Pred materskou školou
ponúkali doma vyrobené medovníky, ko-
láče, sirupy, vianočné dekorácie, háčko-
vané hračky či textilné výrobky. Nechýbal
ani umelecký drotár Juraj Šerík s jedineč-
ným sortimentom. Okoloidúcich lákala
vôňa čerstvých oblátok i punču. V Kos-
tole sv. Martina prebiehala slávnostná
svätá omša, ktorú viedol dekan Pavol 
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Predstavitelia Kysuckej nadácie Dušan
Mikolaj a Ing. Jozef Markulják odovzdali
ocenenie starostke obce Dlhé Pole Ing.
Dane Veveričíkovej 

Na stretnutí dôchodcov nechýbajú piesne folklórnej skupiny Drotár.

Hody: Dekan Pavol Mazuch prijíma obetné dary od detí zo základnej školy.
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Mazuch pochádzajúci zo susednej obce
Veľké Rovné. Privítala ho starostka Ing.
Dana Veveričíková a jeho prítomnosť
ocenili všetci zúčastnení. Spoločne s na-
ším farárom Petrom Jankechom prispeli
k dôstojnému obradu, ktorý spríjemnil aj
spev detí z hudobnej školy YAMAHA
pod vedením Mgr. art. Zuzany Štachuro-
vej. Na záver sa veriaci obom kňazom po-
ďakovali a domov odchádzali obohatení
o krásny duchovný zážitok.

Hodová zábava sa konala o týždeň neskôr
v  sobotu 16. novembra. Siedmy ročník
obľúbeného podujatia tradične pripravilo
Združenie rodičov ZŠ s MŠ v spolupráci 
s obcou Dlhé Pole.

Po príhovore predsedu ZRŠ Mgr. Rudolfa
Králika sa pustili do tanca prví odvážlivci.
Pri hudbe skupiny Viva Band neostal
dlho sedieť nikto. Krátko pred desiatou
bola tento rok pre prítomných pripravená
aj výborná večera, o ktorú sa postarali ku-
chárky zo základnej školy v obci. Tombo-
lové lístky sa vypredali v rekordne krát-
kom čase a hneď po polnoci sa už z cien
tešili mnohí prítomní. Pohodová atmo-
sféra sa niesla celou sálou a ľudia sa zabá-
vali do skorých ranných hodín. 

MIKULÁŠ
Mráz štípal na lícach a v tme si nevideli
ani pod nos. Očká takmer dvoch stoviek
detí však svietili do diaľky. Netrpezlivo
totiž čakali na príchod sv. Mikuláša, ktorý
ako každý rok zorganizovalo Združenie
rodičov ZŠ s MŠ v spolupráci s obcou
Dlhé Pole. Z plných hrdiel volali jeho
meno a sledovali, z ktorého roku zrazu
vykukne. V piatok 6. decembra podvečer

bolo v parku pred obecným úradom naozaj
plno. A keď sa rozsvietil vianočný strom-
ček, Mikuláš vyšiel z davu. Nasledovaný
dvoma anjelmi a čertom. Spoločne s nimi
sa všetky deti presunuli do kultúrneho
domu v obci. Po príhovore starostky obce
Ing. Dany Veveričíkovej na pódium vy-
behli žiaci základnej školy z   hudobno-
dramatického krúžku pod vedením Mgr.
Márie Mrníkovej. Predviedli veselé ta-
nečné číslo, ktorým určite potešili nielen
Mikuláša so sprievodom, ale aj celé pu-
blikum. Potom prišiel moment, na ktorý
čakali všetky deti v sále. Od tých najmen-
ších batoliat až po veľkých školákov.
Každý sa tešil na balíček plný dobrôt. 
Niektoré deti Mikulášovi aj zaspievali či
zarecitovali a dokonca dostal i pár listov.
Čert celý čas pokukoval po vhodných ne-
zbedníkoch, ktorých by strčil do vreca. 
A veru, našli sa aj takí. Sľúbili však, že sa
polepšia a bez sladkostí z pódia neodišli.
Keď už boli všetci obdarovaní, začala sa
rozprávka. Mnohé deti sledovali a s nad-
šením rozbaľovali červené balíčky, nie-
ktoré veselo pobehovali a tešili sa spolu 
s kamarátmi. Rodičia zatiaľ ochutnávali
punč a kapustnicu. Nikto sa neponáhľal,
obyvatelia našej i susednej obce strávili
príjemný večer v spoločnosti priateľov
a známych. A organizátori mali radosť 
z ďalšej vydarenej akcie.

Vianoce v minulosti a dnes 
Vianočný koncert s názvom Vianoce v mi-
nulosti a dnes prilákal do Kostola sv.
Martna v obci 28. decembra mnoho oby-
vateľov i tzv. „cezpoľných“. Zorganizovali
ho obecný a farský úrad v Dlhom Poli a na
veriacich čakal viac ako hodinový du-
chovný i umelecký zážitok. Podujatie otvo-

rila Muzička spod Grúňa, ktorá navodila
tú správnu atmosféru. Potom sa už v pe-
strom programe predstavil detský spe-
vácky zbor hudobnej školy Yamaha pod
vedením Mgr. art. Zuzany Štachurovej 
a žiaci školského klubu detí, ktorý vedie
Mgr. Eva Letková. Scénka Vianoce v bet-
leheme vtiahla divákov do obdobia naro-
denia Ježiša Krista. Nasledovali vianočné
piesne v sprievode harmoniky, flauty a bi-
cích nástrojov. Publikum videlo i scénku
Vianoce starých a prastarých rodičov,
ktorá bola v kontraste s Vianocami dnes.
Mnohí si tak uvedomili, že tieto sviatky nie
sú len o matérii, ale predovšetkým o du-
chovnom posolstve, ktoré so sebou priná-
šajú. Nechýbali ani koledníci a vinšovanie
do nového roka. Pyšní rodičia, starí rodičia
a iní príbuzní obdivovali talent a odvahu
malých spevákov a hudobníkov. Záverečný
standing ovation bol teda prirodzeným vy-
vrcholením predchádzajúcich potleskov.
No bez usilovnosti, obetavosti a lásky 
k svojim žiakom by deti taký výkon nepo-
dali. Uvedomovali si to ľudia v kostole 
a prácu učiteliek ocenila aj starostka 
Ing. Dana Veveričíková. Milým prekvape-
ním bola prítomnosť bývalého duchov-
ného vodcu Romana Skolozdru, ktorý 
v obci pôsobil 9 rokov a pri tejto príleži-
tosti mu zároveň zagratulovali k životné-
mu jubileu. Po záverečných slovách a mod-
litbe kňaza Petra Jankecha nasledovala 
pieseň Tichá noc, ktorú so žiakmi hudob-
nej školy zahrala aj skupina Muzička spod
Grúňa. Spievali všetci prítomní. Koncert 
v nich tak zanechal príjemný pocit spolu-
patričnosti a ľudského dobra.

text: Magdaléna Lacková,
Monika Ďuráčiková

foto: ml, md, archív OÚ 
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Mikuláš rozdal darčeky viac ako 200 deťom. Vianočný koncert v kostole spríjemnil veriacim záver roka.  
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Karneval

V utorok 12. februára usporiadal školský klub
detí v spolupráci s učiteľkami 1.stupňa ob-
ľúbené podujatie s názvom Detský karneval.
Zúčastnilo sa na ňom vyše 60 detí. Dokonca aj
tri kráľovné. Evka slávnostne otvorila detskú
zábavku a Janka viedla súťaže. Ľubka potom aj
s ostatnými učiteľkami vyhodnotila najkrajšie
masky. Smutný neodišiel nikto, pretože odme-
nené boli všetky deti. 

Pochovávanie basy
Ľudia sa trúsia po chodbách, v triedach to
lákavo vonia a hudbu počuť až do pergoly.
Asi takto nejako začala utorková zábava na
základnej škole. Obľúbené podujatie s ná-
zvom Pochovávanie basy, ktoré sa konalo
26. 2., sa tento rok uskutočnilo o niečo skôr
ako zvyčajne. Dôvodom boli prichádzajúce
jarné prázdniny. Účinkujúcim ani hosťom
to však neprekážalo. Práve naopak. Nala-
dilo ich to na blížiaci sa vrchol fašiangov.

Po príhovore riaditeľky Mgr. Ľubice Heinri-
chovej sa mikrofónu ujali siedmaci a hovore-
ným slovom sprevádzali jednotlivé vystú-
penia. Ako prví sa publiku predstavili mladší
žiaci hudobno-dramatického krúžku pod ve-
dením zástupkyne Mgr. Márie Mrníkovej.
Svojimi jarnými hrami medzi divákov naozaj
vniesli teplé úsmevy. Potom sa postupne pred-

viedli žiaci prvého stupňa, ktorí celé týždne
usilovne nacvičovali s triednymi učiteľkami.
Prítomní si vychutnali tanečné čísla rôznych
štýlov aj malé divadelné predstavenia. Keď sa
na chodbu vyrútila veselá chasa starších žiakov
hudobno-dramatického krúžku, ľudia len zve-
davo dvíhali hlavy. Nápadité scénky a rezké
pohyby zanechali skvelý dojem. Po pestrom
programe padlo vhod tradičné fašiangové ob-
čerstvenie, ktoré pripravili kuchárky základnej
školy a šikovní rodičia.

Na hlavný bod večera sa tešili všetci, aj tí naj-
menší sedeli na zemi len, aby videli, ako de-
viataci pochovajú basu. Vzduch preťali kosy 
a na chodbu vbehli hneď dve smrtky. Obidve
lačné po drevenom tele hudobného nástroja,
za ktorým trúchlili tetky v krojoch, alkoholici
a iné viac či menej bizarné postavy. V publiku
sa ozýval hlasný smiech a kútiky trhalo aj sa-
motným účinkujúcim. Držali sa však sta-
točne a smútili naozaj poctivo. Paródia po-
hrebu sa vydarila a hneď, ako odišiel
smútočný sprievod, začala sa voľná zábava. 
A tá v škole trvala ešte pár hodín.

Od Alexandra k Džingischánovi
Dňa 21. marca 2019 navštívili siedmaci
v rámci dejepisnej exkurzie jedinečnú výstavu
vzácnych exponátov spojených s vojenskými
výpravami na Hodvábnej ceste v priestoroch
Budatínskeho hradu. Hodvábna cesta ako

spojenie medzi Západom a Východom v sta-
roveku, stredoveku aj ranom novoveku slúžila
predovšetkým na obchodné účely. Avšak ob-
chod nebol zďaleka jedinou príčinou jej exis-
tencie. Týmto komunikačným kanálom sa
šírili rôzne myšlienky, ideológie a náboženské
smery. Priebeh Hodvábnej cesty bol často ov-
plyvňovaný vojenskými ťaženiami, z ktorých
mnohé sa stali trvalou súčasťou svetových
dejín. V Pavilóne drotársva, kde je inštalovaná
výstava s názvom Veľká noc ide, obdivovali
drôtom opletané kraslice. Spoznali  rôzne
techniky opletania od viacerých autorov, 
upútala ich jemná práca a čaro detailu. Nád-
herné počasie potom využili na prechádzku
parkom okolo Váhu do Budatína k pamät-
níku Slovenských dobrovoľníkov a ďalej do
mesta k soche Andreja Hlinku. 

Program eTwinning
Základná škola sa zapojila do programu 
eTwinning, ktorý sa zameriava na podporu
využívania moderných informačných a ko-
munikačných technológií za účelom vy-
tvorenia partnerstiev európskych škôl. 
eTwinning umožňuje nájsť partnerskú školu,
s ktorou je možné realizovať inovatívne škol-
ské projekty v rámci vyučovania v bezpeč-
nom virtuálnom prostredí Okrem toho je
ideálny na výmenu informácií a skúseností
s kolegami – učiteľmi z Európy a ponúka tiež
možnosti ďalšieho vzdelávania. Žiaci dru-
hého stupňa našej školy sa rozhodli zapojiť
do dvoch projektov, ktoré sú v rámci  pro-
gramu organizované. Našou partnerskou
krajinou je Španielsko a komunikačným 
jazykom je angličtina. Prvý projekt vedie
Mgr. Mária Šimuláková a je o vplyve kyslých
dažďov na prírodu a tiež o tom ako zvládnuť
hravou formou periodickú tabuľku prvkov.
Spolupracujeme so školou z Katalánska. Dru-
hý projekt vedie Mgr. Mária Klimová. Týka
sa inváznych organizmov a  ich šírenia
v prostredí, kde žijeme. Spolupracujeme so
školou z Granady. Pripravili sme zoznamo-
vacie video, ktorého autorom je Peter Pallo
zo spolužiakmi zo 7. A triedy. Tiež pracujeme
na aktivitách, ktoré sú súčasťou projektov
a  ktoré budú dostupné k  nahliadnutiu po
skončení projektov.

Rozlúčka so školským rokom
V piatok 28. júna sme sa lúčili so školským
rokom 2018/2019. Tí najlepší z každej triedy
boli odmenení knihami za výborný prospech,
ale aj za pekné priateľské vzťahy a pomoc 
v triede. Piesňami a príhovormi sa po de-
viatich rokoch so základnou školou rozlúčili aj
deviataci. Svoj program poňali vo folklórnom
duchu a hoci bol občas veľmi dojímavý, na
školský dvor priniesol aj veľa zábavy. V škole
sa ešte so svojimi mladšími kamarátmi roz-
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ŠKOLSTVO

Pochovávanie basy

Foto Rozlúčka so školským rokom
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lúčili spevom a hlasným trúbením i v jedno-
tlivých triedach.  Na chodbe školy im ich bude
pripomínať tradičné tablo. 

Začiatok školského roka
Po dvoch mesiacoch prázdnin opäť deťom za-
čala škola. Otvorenie nového školského roka
sa v dôsledku nepriaznivého počasia konalo
na strednej chodbe budovy školy. Pani riadi-
teľka Ing. Mária Šimuláková privítala všetkých
zúčastnených, predstavila nových učiteľov 
a prihovorila sa žiakom i rodičom. Karolína
Garajová z 5. triedy ich privítala tematickou
básňou a Dominik Mičúch z 9. triedy spolu
s triednou učiteľkou prvákov Mgr. Gabikou
Šmehylovou ich pasoval do „školského cechu“.
Následne sa deti presunuli spoločne s učiteľ-
kami do svojich tried, kde sa po prázdninách
opäť uvítali a oboznámili sa so školským pori-
adkom a s organizačnými pokynmi.

Popoludnie pre starých rodičov
Pred jesennými prázdninami pripravila Zá-
kladná škola s materskou školou v Dlhom Poli
v rámci mesiaca úcty k starším popoludnie pre
starých rodičov. V utorok 29. 10. sa tak jej
brány zatvorili o niečo neskôr. Podujatie začalo
otvorením oddychovej zóny pri škole, ktorá
bola realizovaná v rámci projektu JOINPOINT
v spolupráci s Nadáciou Orange v grantovom
programe Spojme sa pre dobrú vec 2019.

„Tento priestor je pre nás výnimočný, pretože
ruku k dielu priložili nielen pedagógovia, za-
mestnanci školy a žiaci, ale aj iní dobrovoľníci.
Verím, že bude obľúbeným miestom na stre-
távanie sa rodín vo voľnom čase a určite ho vy-
užijeme aj v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu.“ uviedla autorka projektu učiteľka
Mgr. Mária Klimová. Aktivitu školy podporila
aj obec Dlhé Pole ako zriaďovateľ a starostka
Ing. Dana Veveričíková vyzdvihla dobrý nápad
a chuť zveľaďovať svoje okolie.

Program pokračoval vystúpením žiakov na
chodbe školy. Na úvod starých rodičov priví-
tali piataci, ktorí si v rámci regionálnej vý-
chovy pod vedením zástupkyne školy Mgr.
Márie Mrníkovej pripravili pestré pásmo 
s drotárskou tematikou. Vystriedali ich žiaci
3.A triedy s príbehom o dedkovi, ktorý ťahal
repu. Ich rovesníci z 3.B triedy starých rodi-
čov potešili básničkami a tanečným číslom.
Potom nasledovala rozprávka O červenej čia-
počke v podaní štvrtákov a publikum zaba-
vila scénka zo života babky a dedka, ktorú
zahrali tretiaci. Úsmev na tvári vyčarilo aj vy-
stúpenie prvákov. Ich prevedenie príbehu 
o zvieratkách bolo naozaj milé a bezprostred-
né. Druháci zas svojich blízkych rozveselili
známou piesňou. Na záver svoj spevácky ta-
lent predviedla deviatačka Alexandra Černá-
ková a starkých prekvapila výborným číslom.

Po programe sa prítomným prihovorila aj ria-
diteľka školy Ing. Mária Šimuláková a popria-
la im ešte príjemné chvíle v priestoroch školy.
Na stole ich čakalo občerstvenie od šikovných
mamičiek a taktiež milá pozornosť. Okrem
toho mohli na pripravené papierové srdiečka
napísať svoje želanie a hodiť ich do košíka,
ktorý deti priniesli v nedeľu pred oltár v miest-
nom kostole, aby počas omše prosili o ich vy-
slyšanie. Babky a dedkovia tak strávili krásne
popoludnie, počas ktorého si oddýchli, zaba-
vili sa a videli, aké šikovné majú vnúčatá.

Krúžková činnosť
Deti z krúžkov učiteliek Mgr. Renáty Gálovej
a Mgr. Márie Klimovej baví príroda. Rozhodli
sa preto využiť príležitosť a 6. 11. navštívili Prí-
rodovedné múzeum v Liptovskom Mikuláši.
Vyskúšali si, koľko váži 3kg balík na Mesiaci,
na Jupiteri, či inde vo vesmíre, vypočuli si ako
znejú minerály, horniny a ich zlúčeniny, zali-
ezli na skúšku k medveďovi do brlohu a poč-
úvali zvuky lesa. Dokonca zistili, že všetci
pochádzame z Afriky. A to ešte stále nebolo
všetko. V rámci dní vedy a techniky sa zúčast-
nili programu Mikrosvet, kde sami bádali 
a pod mikroskopom si pozreli živé dafnie, 
pierko zo sojky, včelu a iné zaujímavosti. 
Aktívne boli aj deti z krúžku Zábavná školička,
ktorý vedie Mgr. Katarína Kučáková. Dňa 
23. 10. navštívili Novú synagógu v Žiline. Tvo-
rivé dielne boli naozaj nezvyčajné. Robili totiž
hostinu. Jej súčasťou bol pohyb, kreslenie, vy-
strihovanie, rytmické cvičenia, spev... Atmo-
sféru znásobilo krásne prostredie nezvyčajnej
výstavy obrazov. Výsledok snaženia bol sku-
točne nádherný. V novembri zas navštívili Ro-
senfeldov palác v Žiline, kde strávili ďalšie tvo-
rivé popoludnie. Témou bolo obdobie secesie.
Výtvarné i literárne diela detí boli naozaj krásne.

Dňa 18. novembra sa siedmaci a žiaci
z  krúžku „Cestou necestou“ zúčastnili na
prednáške o konflikte medzi evanjelizáciou
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a  kolonizáciou Južnej Ameriky. Historik
a dominikán páter Gabriel Hunčaga rozprá-
val príbehy o dominikánskych misiách zá-
chrany ľudskej dôstojnosti a chamtivosti
kolonizátorov... Žiaci tak opäť navštívili galé-
riu Ikony v budove HOUR v Žiline. Potom
využili pekné počasie na prechádzku Hlin-
kovým a Štefánikovým námestím.

Mikuláš 
Deviataci sa ani v tomto roku nedali zahan-
biť a dôkladne sa pripravili na „Mikulášsky
deň“, ktorý dramaticky vynikajúco zvládli.
Vopred si zistili mená žiakov, ktorých anjeli
vyznamenali pochvalou a našli sa i také deti,
ktoré bolo treba povzbudiť k lepšej činnosti
čertovým vrecom a uhlím. Žiaci Alexandra,
Vanessa, Michal, Dominik a Adrián na vlast-
nej koži zažili, aké namáhavé je povolanie
herca. Odmenou im bola radosť detí, zábava,
sladká dobrota i pochvala. 

Vianočné trhy 
Predvianočný čas priam láka k návšteve roz-
žiareného mesta, ale aj rôznych kultúrnych
podujatí. V stredu 18. 12. si deti s učiteľkami
z prvého stupňa spríjemnili popoludnie pre-
chádzkou po vianočných trhoch a návštevou
výstav v Makovického dome a na Úrade 
Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.
Milé vianočné darčeky určite potešili pod
stromčekom ich blízkych.

V piatok 20. 12. si šiestaci a žiaci zo športovo-
relaxačného krúžku Janky Rybárikovej 
zahrali niekoľko hier v Grid Laser Aréne 

v Žiline. Deti sa zabavili, zašportovali si a vý-
borne sa odreagovali od každodenného škol-
ského stresu. Cestou späť už plánovali, že sa
do Laser Arény určite vrátia spolu so svojimi
rodičmi a tí starší so svojimi kamarátmi. Po
prechádzke vianočne vyzdobenou Žilinou si
s radosťou uvedomili, že im práve začínajú
dvojtýždňové vianočné prázdniny.

Školské súťaže
V školskom roku 2018/2019 sa na škole ko-
nalo mnoho rôznych súťaží. Február sa niesol
v znamení Hviezdoslavovho Kubína. Tento-
krát súťažili len žiaci prvého stupňa. V poézii
získala 2. miesto Dominika Jančiová z 2. A
triedy a 3. miesto Rút Štachurová zo 4. triedy.
V próze sa z 1. miesta tešila Laura Lacková
z 3. B triedy, ktorá postúpila do okresného
kola. Druhá skončila Olívia Štachurová z 2.A
triedy a tretia jej spolužiačka Agáta Delinová.
V apríli bola na škole spevácka súťaž Slávik
Slovenska. V 1. kategórii zvíťazila Dominika
Jančiová z 2.A triedy, v 2. kategórii Kristína
Pavelčíková z 5. triedy a v 3. kategórii si 
1. miesto vyspievala ôsmačka Alexandra 
Černáková. V tom istom mesiaci sa uskutoč-
nila aj obľúbená súťaž o Najkrajšiu kraslicu.
V 1. kategórii sa o 1. miesto delili: Tadeáš
Mrázik z 3. A a jeho spolužiačka Júlia Adam-
číková so sestrou Lujzou z 1.A. V 2. kategórii
vyhrala Kristína Pavelčíková z  5. triedy.
V mesiaci máj a jún prebehol na škole zber
papiera. Žiaci nazbierali takmer 4 600 kg.
Odmenené boli kolektívy i  jednotlivci. 
Najviac papiera priniesol Tobias Okapal zo 
4. triedy. Z tried bola najlepšia 6.A, potom 3.A
a 4. trieda. Z prvenstva v zbere hliníkových
plechoviek sa tešila Lucia Lacíková z 1. triedy. 

Školský rok 2019/2020 začal opäť úspechmi
v súťažiach. Úspešnými riešiteľmi Pytago-
riády boli: Ela Ferancová a Martin Pažičan
z 3.B, Liana Belániková, Patrik Gaňa
a Vivien Tolnayová z 3.A triedy, Lea Štrbá-
niková a Daniela Králiková zo 4. A, Laura
Lacková a  Nina Lisíková zo 4. B triedy. 
Z piatej triedy bol úspešný Lukáš Babčaník

a zo šiestej triedy Martin Škorčík, Romana
Korčeková a Nela Belániková. V geografic-
kej olympiáde bodovali piataci.  Z 1. miesta
mal radosť Eliáš Špecík, druhé potešilo 
Lukáša Babčaníka a tretie získal Tobias 
Okapal. Všetci postúpili do okresného kola. 

Okresné a celoslovenské súťaže
Žiakom sa darilo aj na okresných či celoslo-
venských súťažiach. V marci sa úspešnými
riešiteľmi Pytagoriády v  obvodnom kole
v Žiline stali: Lea Štrbániková, Daniela Krá-
liková z 3. A triedy a Laura Lacková z 3. B
triedy. Z čestných uznaní na okresnom kole
Slávika Slovenska sa tešili Kristína Pavelčí-
ková z 5. triedy a Alexandra Černáková z 8.
triedy. Žiaci z prvého a druhého stupňa ne-
chýbali ani na celoslovenskej informatickej
súťaži i-Bobor. V kategórii Drobec boli
úspešní: Liana Belániková, Patrik Gaňa a Vi-
vien Tolnayová z 3. A triedy a Ela Ferancová
z 3. B so spolužiačkou Angelikou Pačkovou.
V kategórii Bobrík sa úspešnými riešiteľmi
stali: Lea Štrbániková a Kristína Mičurová zo
4. A, Laura Lacková zo 4. B, Karolína Gara-
jová a Damián Kadúch z 5. triedy. V kategó-
rii Benjamín uspela Romana Korčeková zo
6. triedy. V najstaršej kategórii Kadet sa da-
rilo ôsmačkam Ingrid Zacharovej, Sarah 
Letkovej a Karolíne Stejskalovej. Tento rok
sa žiaci z 3.A zapojili do celoslovenskej súťa-
že Rozprávková Žilina. Medzi jedenástimi
ocenenými deťmi bola aj Olívia Štachurová. 

MATERSKÁ ŠKOLA
Karnevalový február

Dňa 27. 02. prežili v škôlke deň plný hier,
tanca a zábavy. Karneval, na ktorý sa všetky
deti tešili, začal predstavovaním masiek.
Potom si spolu s učiteľkami zatancovali.
Chodba bola plná princezien, zvieratiek 
a ďalších krásnych masiek. Po občerstvení si
deti zasúťažili a nakoniec boli odmenené
sladkou medailou a diplomom. 

Marec plný kultúry
V polovici marca navštívili deti obecnú kniž-
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nicu. Pani knihovníčka Mgr. Dagmar Cinge-
lová ich milo privítala a vysvetlila, na čo kniž-
nica slúži, ako sa knižky dajú požičať a aké je
dôležité, aby sa s nimi kamarátili. Deťom sa
najviac páčili leporelá s množstvom krásnych
ilustrácií. Potom bolo v priestoroch materskej
školy divadelné predstavenie, ktoré deti vtiahlo
do atmosféry Talianska. Práve odtiaľ rozprávka
o Pinokiovi pochádza. Deti tak boli svedkom,
ako sa z Pinokia stal sa obetavý a rozumný
chlapec. Aj tento rok sa škôlkari predviedli
v súťaži Mám básničku na jazýčku. Z triedy
Včeličiek to najlepšie išlo Anne Šípkovej, Ale-
xandre Chovancovej a Dominike Plačkovej. 
Z triedy Sovičiek najlepšie recitolovali Lea 
Lacková, Emma Bírešová a Bibiana Štrbániková.

Stavanie mája
Pred budovou škôlky stavali  máj v už na
konci apríla.  Dievčatá vrchol stromčeka
vyzdobili stužkami a chlapci ho s pomocou
učiteliek postavili. Všetko sa dialo v dobrej
nálade, ktorú nám nepokazilo ani počasie,
za spevu ľudových piesní. Na akordeóne
deti sprevádzala učiteľka hudby Mgr. art.
Zuzana Štachurová.  

Deň matiek
Piatok 10. mája patril v škôlke všetkým
mamičkám. Deti sa im prostredníctvom
programu poďakovali za ich lásku, trpezli-
vosť a výchovu. Prítomné maminy počuli
krásne básničky i pesničky a videli origi-
nálne tance či nápadité scénky. Po progra-
me každé dieťa obdarovalo mamu z lásky
vyrobeným darčekom.  

Cesta rozprávkovým parkom
Na začiatku júna mali škôlkari pekný výlet.
V Budatínskom hrade na ne čakali rôzne
aktivity, pri ktorých skúšali svoje schop-
nosti a vedomosti. Behali, skákali, pamäť si
cvičili na veľkom pexese a hľadali aj stra-
tené predmety. Za toto všetko boli odme-
nené certifikátom. Malá prechádzka a de-
siata v  parku bola príjemným záverom 
zaujímavého dňa. 

Rozlúčka so škôlkou
Všetci škôlkari sa tešia, keď z nich raz budú
školáci. Rozlúčka so škôlkou však nebýva jed-
noduchá. Radosť striedajú slzy za milými uči-
teľkami, kuchárkami a predovšetkým mlad-
šími kamarátmi. Toto obdobie je však výni-
močné a keďže sa v posledných rokoch spája
aj s nocou v materskej škole, deti sa naň veľmi
tešia. Tento rok si dokonca so zástupkyňou
a zároveň triednou učiteľkou Mgr. Máriou
Vašíčkovou pripravili aj program pre rodičov
na školskom dvore. Po vystúpení mali radosť
z torty a opekačky, ktorú prichystali rodičia.
Na rozlúčku tak budú ešte dlho spomínať. 

Mesiac úcty k starším
Október ako mesiac úcty k starším si pripo-
menuli i v materskej škole. Detičky si pre
svojich starých rodičov pripravili krásny
program. Vystúpili všetky triedy s básnič-
kami i pesničkami. Po programe deti dali
svojim starkým darček, ktorý si vopred
v škôlke sami vyrábali. Na záver sa všetci
spoločne ponúkli rôznymi druhmi nátierok
a  ovocnými misami, ktoré pripravili pani
učiteľky a pani kuchárky.

Predvianočná atmosféra
Mikuláš ani tento rok nezabudol na deti 
v škôlke a prišiel aj so svojimi pomocní-
kmi. Deti spolu s Anjelinkou vyzdobili
stromček, zaspievali si a nakoniec vyriešili
záhadu stratených balíkov. Pomohol im aj
Duch Vianoc. Balíčky schovala maškrtná
Čertica Bertica. Deti na záver Mikulášovi
zarecitovali básničku a všetky boli odme-
nené sladkým balíčkom.

Dňa 11. decembra 2019 sa konala v mater-
skej škole vianočná besiedka. Deti sa na ňu
poctivo pripravovali.  Hrali v scénkach, tan-
covali, recitovali i spievali. Všetko sa nieslo
vo vianočnej atmosfére, ktorú umocnili
svetlá a prskavky v tme a pieseň Tichá noc.  

HUDOBNÁ ŠKOLA YAMAHA
Aktivity hudobnej školy Yamaha boli v roku
2019 naozaj pestré. K hudobným odborom
zobcová flauta, gitara, keyboard, klavír
a akordeón pribudla heligónka. Rozšíril sa
aj spevácky zbor. Darí sa tiež predškolským
programom, ktoré lákajú čoraz viac detí
s rodičmi. V júni sa konal tradičný záve-
rečný koncert, na ktorom žiaci predviedli to
najlepšie, čo za celý rok nacvičili. Ich vy-
stúpenia boli často súčasťou kultúrnych po-
dujatí organizovaných obcou Dlhé Pole.
Nechýbali na Dni matiek, ani na Stretnutí
dôchodcov v kultúrnom dome. Činnosť 
prvého polroka roku 2019/2020 vyvrcholila
na tradičnom vianočnom koncerte, ktorý sa
uskutočnil tesne pred prázdninami. Atmo-

sféra bola ako vždy vynikajúca a deťom boli
po programe odmenou koláčiky, ktoré
spolu s mamičkami a učiteľkami Mgr. art.
Zuzanou Štachurovou a Mgr. Evou Letko-
vou upiekli pri víkendovej aktivite. Pomy-
selnou čerešničkou na torte bol koncert
s názvom Vianoce kedysi a dnes na záver
roka v Kostole sv. Martina. 

zdroj: ml a www.zsdlhepole.edu.sk 
foto: ml a archív ZŠ s MŠ 
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ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA
SZTP

Základná organizácia (ZO) Slovenského
zväzu telesne postihnutých (SZTP) zdru-
žovala v kalendárnom roku 2019 46 čle-
nov – z toho 38 členov z obce Dlhé Pole
a 8 členov z obce Svederník. Činnosť 
ZO riadila päťčlenná Rada ZO v nasle-
dovnom zložení: Ing. Mária Fedorová  –
predseda, Edita Adamčíková – podpred-
seda, Anna Holániková – hospodár, 
Emília Gjablová – člen, Júlia Červeňová –
člen. Vo funkcii kontrolóra pôsobila 
Magdaléna Chochulová. 

Našu aktívnu činnosť sme zahájili výroč-
nou členskou schôdzou spojenou so spo-
ločenským posedením. O kompenzáciách
ťažkého zdravotného postihnutia sme dis-
kutovali s hosťami: Máriou Antalovou –
predsedníčkou Krajského centra SZTP 
Žilina, Ing. Danou Veveričíkovou – sta-
rostkou obce Dlhé Pole a Mgr. Romanom
Lisickým – starostom obce Svederník.
Jarné obdobie sme si spestrili návštevami
dvoch kultúrnych podujatí v Dome odbo-
rov v Žiline: zábavnej relácie Petra Marcina
„Neskoro večer“ a hudobno-zábavného
programu pod názvom „Na slovenskej zá-
bave“. V auguste sme sa stretli na členskej
schôdzi spojenej so spoločenským pose-
dením a „opekačkou“ na Poľovníckej chate
v  Dlhom Poli. V  jesennom období dve
členky Rady ZO navštívili tri naše staršie
jubilantky, ktorým ich zdravotný stav ne-
dovoľuje prísť si medzi nás posedieť. Dňa
8. 10. 2019 sa dvaja členovia ZO zúčastnili
vernisáže k výstave fotografií, ktoré vytvo-
rili ľudia s telesným postihnutím pod ná-
zvom „Tak to vidíme my“. Výstava potom
trvala do konca októbra v  hlavnej sále 
Liptovského múzea v Ružomberku. Dňa 
2. 12. 2019 sme sa stretli v Kultúrnom
dome v Dlhom Poli na Adventnom pose-

dení spojenom s odovzdávaním malého
mikulášskeho darčeka. 

Aj v roku 2019 sme úzko spolupraco-
vali s  Okresným centrom SZTP Žilina 
a s Krajským centrom. Predsedníčka ZO
sa zúčastnila na všetkých troch výjazdo-
vých zasadnutiach Okresnej rady (OR)
SZTP v Bytči, v Strečne a v Turčianskych
Tepliciach. Okresné centrum Žilina kaž-
doročne pre nás pripravuje Kurzy sociál-
nej rehabilitácie v  kúpeľoch Nimnica
a Turčianske Teplice ako aj Športové hry
telesne postihnutých v Žiline na okresnej
a tiež na krajskej úrovni. Ďakujeme všet-
kým, ktorí nám pri našej činnosti akým-
koľvek spôsobom pomáhajú.  

Ing. Mária Fedorová –
predsedníčka ZO SZTP

Foto: archív ZO SZTP

KLUB JEDNOTA DÔCHODCOV 
Činnosť organizácie v roku 2019 bola za-
meraná hlavne na organizovanie rehabili-
tačno-ozdravných pobytov v  kúpeľných
zariadeniach. Taktiež sme sa zúčastnili na
mnohých výletoch a posedeniach pri rôz-
nych príležitostiach. V januári sme navští-
vili Vysoké Tatry a vo februári sme na
výročnej členskej schôdzi zhodnotili rok
2018. Naše aktivity pokračovali v apríli zá-
jazdom do poľskej Jablonky. V máji sme
absolvovali týždenný rehabilitačný pobyt
v Liptovskom Jáne. Počas neho sme videli
gotický kostol v obci Smrečany, artikulárny
drevený kostol v obci Leštiny, Likavský
zámok a  rodný dom Martina Kukučína
v Jasenovej. Veľkým zážitkom boli rozkvit-
nuté záhrady v poľskom Versailles. V júni
sme sa kúpali v Podhájskej a v júli sme vy-
užili dva poukazy so štátnou dotáciou do
kúpeľov v Nimnici. Na začiatku augusta
boli členovia na rehabilitačno-ozdravnom
pobyte v Piešťanoch. V druhej polovici

mesiaca zažili Stretnutie Goralov v Pieni-
nách. Navštívili chodník v korunách 
stromov v Bachledovej doline, Niedzicu –
rodisko Michala Dočolomanského, Pie-
ninský národný park či vystúpenie Kollá-
rovcov v kúpeľoch Smerdžonka. Program
pokračoval návštevou obce Zakopané
a výstupom na kopec Gubalovka. Na pre-
lome septembra a októbra sme absolvovali
liečebno-rehabilitačný pobyt v Dudinciach
a výlet do Želiezoviec. V októbri sme stihli
ešte zájazd do poľskej Jablonky a posede-
nie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
v kultúrnom dome. 

Okrem týchto aktivít sa členovia zišli na
posedení na poľovníckej chate v septem-
bri, Katarínskom posedení v kultúrnom
dome a adventnom posedení spojenom
s varením kapustnice v decembri. V júni
sa päť členov zapojilo do okresných špor-
tových hier v  Žiline. V  októbri sme sa
zúčastnili na slávnostnom predsedníctve
okresnej organizácie, kde boli udelené
ocenenia jednotlivým členom. Za organi-
záciu v Dlhom Poli boli za dobrovoľnícku
prácu v prospech starších občanov oce-
nené Anna Fuljerová, Mária Mináriková
a Júlia Červeňová. 

Ďakujeme obecnému úradu v Dlhom Poli
a predovšetkým starostke Ing. Danke Veve-
ričíkovej za pomoc a podporu. Vďaka patrí
aj Márii Podhorskej z JDS vo Svederníku,
s ktorou organizujeme spoločné akcie,
Dlhopoľkým heligonkárom, poľovníckemu
združeniu Lovisko a všetkým, ktorí nám
prejavujú svoje sympatie. Do roku 2020 
želáme všetkým členom organizácie, ich 
rodinám, ako aj všetkým občanom obce
veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.

Anna Fuljerová –
predsedníčka ZO JDS Dlhé Pole

Foto: archív ZO JDS Dlhé Pole 
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KLUB SLOVENSKÝCH
TURISTOV

Činnosť klubu v roku 2019 bola pravidelná
a zaujímavá. V pláne sme mali 32 turistických
akcií. Začali sme už tradične 1. januára vý-
stupom na Zarúbanú Kýčeru, trojkráľovým
výstupom na Kamenité a výstupom na 
Javorník, ktorý sa konal 26. januára. Vo fe-
bruári sme spolu s turistami zo Svederníka
vystúpili na vrch Trojka a v tomto mesiaci sa
konal aj 8. ročník  Drotárskej stopy. V marci
to bola tradičná rozlúčka so snehom a v apríli
zahájenie turistickej sezóny na Lietavskom
hrade. Počas Veľkej noci nechýbala šibačka
vo Veľkej Fatre. Máj patril Drotárii a Divin-
skému májovému pochodu. V mesiaci jún sa
členovia zúčastnili na viacerých zájazdoch do
Vysokých a Nízkych Tatier. V prázdninovom
období sme absolvovali výstup na Kľak,
nočný výstup na Čupec, cyklovýlet na Kysuce
a  dvojdňové putovanie chotárom Dlhého
Poľa. Po Moravskom, Slovenskom krase, 
Pieninách sme za cieľ trojdňového výletu
zvolili Národný park Muránska planina. Tam
sme navštívili sedlo Zbojská, tiesňavu Surov-
číkov chodník, hrad Muráň, Veľkú lúku, kde
sa chová národné plemeno koní Norik 
či náučný chodník Hradová. V mesiaci októ-
ber sme ešte stihli výlet do Západných Tatier
a ukončenie turistickej sezóny v Chočských
vrchoch, na Hrdošnej skale a Vtáčniku. V no-
vembri sme boli na Malom Javorníku 
a Stratenci. V poslednom mesiaci roka sme
sa už tradične stretli na Sivom vrchu 
v Západných Tatrách, Štefanskom výstupe
a Silvestrovskom výstupe na Kľak. Počas se-
zóny sme nevynechali ani 11. ročník výstupu
na vrch Čipčie a veľkým zážitkom bol zájazd
do poľskej časti Tatier. 

V roku 2019 mal Klub turistov v Dlhom Poli
94 členov. Z toho bolo 79 dospelých, 3 deti, 
4 študenti a 4 seniori. Výbor pracoval v zlo-
žení: Štefan Dočár, Janka Tomašcová, Ján 
Ďurech, Peter Rybárik a Štefan Machynka.
Náš klub nie je zapísaný v registri  pre príjem
2 % z daní príjmu. Kto má záujem, môže však

tieto prostriedky darovať do Klubu turistov
v regióne Žilina. 90 % zo sumy ide priamo do
klubu KST v Dlhom Poli. Veľká vďaka za ce-
loročnú činnosť patrí členom klubu, výboru,
kontrolnej rade, starostke obce a obecnému
zastupiteľstvu. Všetkým turistom a našim pria-
znivcom želáme veľa slnka na horách, prí-
jemných zážitkov a najmä šťastných návratov. 

Štefan Dočár – predseda KST Dlhé Pole 
Foto: archív KST

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
DLHOPOĽCI 

Dlhopoľci o. z. v obci už štvrtý rok organizuje
športovno-zábavné podujatia. V  januári to
bola sánkovačka na svahu Piesky. Vo februári
sa deti i dospelí vyšantili na karnevale v kul-
túrnom dome.  V tomto roku sa zapojili aj do
fašiangového sprievodu a zabíjačky v kultúr-
nom dome.  Začiatok leta patril tradične
športu a vedomostiam. Obľúbené športovo-
vedomostné podujatie Bež a rieš sa po prvý-
krát konalo v  areáli vleku. Do ríše zvierat
súťažiacich vtiahli členovia poľovníckeho
združenia Lovisko a počas horúceho dňa
všetkých príjemne schladili hasiči zo Štiav-
nika. Popri deťoch bežali aj dospelí. Dlhopoľ-
ské kopce sa dokonca zapáčili i  známemu
slovenskému športovcovi Petrovi Tichému,
ktorý sa na súťaži zúčastnil. V júni mal pre-
miéru jánsky oheň v Bôri, na ktorom okrem
vône špekáčikov, detského smiechu a spevu
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ožili aj spoločné spomienky. Cez prázdniny
nakukli členovia združenia Dlhopoľci spo-
ločne s OZ Naše včely do čarovného sveta
včiel. S  letom sme sa rozlúčili s podujatím 
Cyklodeň, ktoré sa konalo na ihrisku pri zá-
kladnej škole. Nechýbala ani obľúbená Bike-
trial show. V októbri sa deti s rodičmi stretli
na kopci pri kaplnke v Bôri na obľúbenej Šar-
kaniáde. Dlhopoľci boli opäť súčasťou hodo-
vých slávností a 10. novembra pred mater-
skou školou potešili svojimi výrobkami mno-
hých okoloidúcich. Okrem toho, že sa
v chladnom počasí zohriali pri punči či čaji,
ochutnali domáce koláče, perníky a oblátky,
na pamiatku alebo ako darček si odniesli za-
ujímavé výtvory. Tento rok sa OZ Dlhopoľci
zapojilo do výzvy Nadácie EPH v grantovom
programe Energia, ktorá pomáha. V oblasti
Regionálny rozvoj získalo finančný príspevok
800 eur. Spoločne s obecným úradom tak za-
čali s  realizáciou obecného parku v  centre
obce, ktorý bude slúžiť na oddychu aj zábavu.

Aktivity občianskeho združenia organizuje
12 stálych členov: Janka Rejdová, Adela Ko-
kosíková, Michaela Šmáriková, Peter Kysel,
Katarína a Jozef Lacíkovci, Roman Ďuráčik,
Milada a  Jozef Golisovci, Barbora Tomaš-
cová, Ivana Puckalová, Martina a Lukáš Ďur-
čovci a dobrovoľníci Miroslava Maceášiková,
Miroslav Hanuljak, Ingrid Letková, rodina
Holejšovská, rodina Puckalová, Mária Ďurá-
čiková, Mária Lacková, Lukas Podvorečný 
a Timea Tomašcová. Ktokoľvek má záujem,
môže sa kedykoľvek pridať, či už organizačne
alebo účasťou na podujatiach. Na svoje si
prídu všetky vekové kategórie. Najväčšou od-
menou a energiou do ďalších podujatí je iskra
v detských očiach a pohoda sršiaca z ich ro-
dičov či iných príbuzných. Aktivity združe-
nia sa realizujú vďaka podpore sponzorov,
členov združenia formou členských príspev-
kov, či dobrovoľných príspevkov členov, ob-
čanov, prostredníctvom 2 % dane z príjmu
a spolupráce s obecným úradom. Tešíme sa
na ďalšie spoločné podujatia a zážitky.

Mgr. Martina Ďurčová – Dlhopoľci o. z. 
Foto: archív Dlhopoľci o. z.

Dlhopoľská sánkovačka

Muránska planina
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ŠPORTOVÝ DEŇ

Posledná júnová sobota bola plná slnka,
radosti, pohybu, športových výkonov 
a detského smiechu. 6. ročník podujatia
Športový deň, ktorý organizuje Združe-
nie rodičov ZŠ s MŠ a obec Dlhé Pole sa
skutočne vydaril. A na školský dvor pri-
šiel aj špeciálny hosť. V úvodných slovách
ho privítala starostka obce Ing. Dana 
Veveričíková a oči všetkých prítomných
„viseli“ na futbalistovi Petrovi Pekaríkovi.
Slovenský reprezentant, ktorý hrá za tím
Hertha Berlín nie je u nás neznámy. Spolu
s manželkou Lujzou navštívili Športový
deň aj pred dvomi rokmi.

Aj tentokrát Pekarík odmenil hráčov – 
žiakov TJ Dlhé Pole. Rukavice, dres a ko-
pačky si odniesli traja najšikovnejší z nich.
Chlapci i dievčatá sa tešili, že mu môžu
ukázať niečo zo svojho športového ume-
nia. Po spoločnej fotografii si mohli vy-
dýchnuť a pridať sa k ostatným deťom,
ktoré už netrpezlivo čakali na vystúpenie
K-9 Training Center. Klasické ukážky
poslušnosti vystriedala „pátračka“ a vy-
vrcholením programu bolo zneškodnenie
nebezpečného páchateľa. Po populárnom
hladkaní psíkov sa všetci vrhli do súťaže-
nia. Behali, skákali, ťahali lano a v kúte
neostali ani floorbalové hokejky. Odme-
nou za podané výkony im boli farebné
tričká a šiltovky. Krik sa ozýval aj z telo-
cvične, kde malým i väčším robili radosť
nafukovacie hrady. Rodičia nezabudli
ochutnať guláš a príjemná atmosféra pri
škole trvala do neskorého popoludnia.

ml

TJ DLHÉ POLE

ŠPORT
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1 OFK Hôrky 13 11 0 2 46:19 33 14 12 0

2 OFK Teplička nad Váhom B 13 9 2 2 37:26 29 13 8 0

3 FK Ďurčiná 13 8 2 3 48:21 26 12 5 0

4 TJ Družstevník Hričovské Podhradie 13 6 4 3 36:27 22 11 1 5.6

5 TJ Fatran Krasňany 13 5 4 4 20:25 19 10 1 0

6 TJ Dlhé Pole 13 5 3 5 33:32 18 9 0 8.2

7 OŠK Baník Stráňavy B 13 5 2 6 26:24 17 8 -1 8

8 FK Hliník 13 5 2 6 26:29 17 7 -4 0

9 TJ Tatran Bytčica 13 5 1 7 22:31 16 6 -5 0

10 OFK Ovčiarsko 13 4 3 6 23:28 15 5 -3 0

11 TJ Stráža 13 4 3 6 24:35 15 4 -3 16.4

12 Družstevník Rašov 13 4 2 7 26:32 14 3 -4 13.4

13 TJ Pšurnovice 13 3 1 9 22:40 10 2 -11 8.4

14 TJ Hvozdnica 13 2 1 10 18:38 7 1 -11 0

Z V R P skóre B K +/- FPII. DOXXbet trieda dospelí

Návšteva futbalistu Petra Pekaríka bola príjemným prekvapením.

Obľúbená disciplína ťahanie lanom mala aj tentokrát úspech.
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TJ DLHÉ POLE ŽIACI
Žiaci  pod vedením trénera Ľuba Podešvu
v jesennej časti sezóny zimujú na skvelom
štvrtom mieste v tabuľke. Zároveň májú 
v tíme najlepšieho strelca jesennej časti
súťaže Adriána Donáta, ktorý nastrieľal
úctyhodných 58 gólov. V januári začne
zimná príprava na jarnú časť sezóny
a dúfame, že v skvelých výsledkoch budú
žiaci úspešne pokračovať.

Zostava: Pallo P., Stolárik S., Benko F.,
Donát R., Mizera M., Holánik S., Fuljer
T., Lisík D., Helecz R., Paček D., Šablatúra
T., Podvorečný T., Mičura J., Lipták P.,
Brehovský S., Donát A., Holejšovská N.

Barbora Holejšovská

BILIARDOVÝ TURNAJ
V pohostinstve U Mičurky sa pravidelne
koncom roka koná biliardový turnaj. Inak
tomu nebolo ani tento rok. V sobotu 
28. 12. predviedlo svoje umenie 16 hrá-
čov. Po napínavom súboji si víťaznú sošku
odniesol Milan Mikulík. Druhú cenu si
vybojoval Roman Janešík a na treťom 
mieste skončil Ľuboš Plešinger. Ocenené
bolo aj štvrté miesto, ktoré obsadil Ľuboš
Závadský a tiež miesto piate, ktoré napo-
kon patrilo Jozefovi Štrbánikovi. Hráči sa
okrem súťaženia aj zabavili a už určite tré-
nujú na ďalší ročník.

ŠPORT
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1 FK Strečno 13 12 0 1 77:12 36 14 18 0
2 OŠK Baník Stráňavy 13 11 1 1 76:11 34 13 13 0
3 TJ Fatran Varín 13 10 2 1 88:16 32 12 11 0
4 TJ Dlhé Pole 13 10 1 2 99:26 31 11 13 0
5 ŠK Dolný Hričov 13 8 0 5 75:57 24 10 6 0
6 Družstevník Rašov 13 7 1 5 68:33 22 9 4 0
7 TJ Višňové 13 7 0 6 52:21 21 8 0 0
8 TJ Zbyňov 13 6 1 6 20:33 19 7 -2 0
9 TJ ŠTART Veľké Rovné 13 5 0 8 42:60 15 6 6 0
10 ŠK Štiavnik 13 4 1 8 39:65 13 5 -8 0
11 TJ Hvozdnica 13 3 0 10 29:109 9 4 -12 0
12 TJ Horný Hričov 13 2 0 11 12:76 6 3 -15 0
13 ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 13 1 2 10 20:141 5 2 -16 0
14 FK Hliník 13 0 1 12 16:53 1 1 -23 0

Z V R P skóre B K +/- FPI. MIRAGE trieda žiaci
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ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Odpadové hospodárstvo prechádza na
Slovensku zmenami. Po dlhej dobe sa
tak zásadne menia aj ceny za nakladanie
s odpadom a to hlavne v prípadoch, kedy
odpad končí na skládkach. V dôsledku
zmeny legislatívy v  roku 2019 došlo
k zvýšeniu poplatku do Envirofondu
v závislosti od toho, ako obce a mestá
dokážu odpad triediť. Ďalšie zvýšenie
sadzieb čaká mestá a obce aj počas roku
2020 a 2021.

Keďže úroveň triedenia odpadu v našej
obci sa pohybuje v rozmedzí 10 až 20%,
poplatky a náklady s odpadom sa značne
zvýšili. Museli sme pristúpiť k zvýšeniu
poplatku za komunálny odpad na rok
2020 a  to na 25 eur za osobu na rok.
Týmto chceme apelovať na všetkých ob-
čanov našej obce, aby odpady čo najviac
triedili. Každý má možnosť vytriediť sklo,
plasty, papier, tetrapaky, kovové obaly, ob-
nosené šatstvo, dvakrát do roka sa zbaviť
veľkoobjemového odpadu. Lístie, trávu,
kôru a konáre môžeme spoločne s biood-
padom z kuchyne použiť na výrobu kva-
litného hnojiva. Kompostér by mala mať
už každá domácnosť v našej obci.

Ďalším problémom sú nelegálne skládky
odpadov. Ide najmä o lokality na Hlavá-
čovej, Pod Prípory, ale aj na iných mies-
tach, či dokonca v našich lesoch. Kopy
rôznych odpadkov na okraji ciest zne-
chutia každého – návštevníkov, turistov,
susedov i majiteľov najbližších pozem-
kov. Skládky odpadov znečisťujú životné
prostredie, povrchové i podzemné vody,
podporujú šírenie choroboplodných mi-

kroorganizmov a narúšajú estetický
vzhľad obce. 

Odpady nepatria do ohňa! Pri spaľovaní
odpadov v  domácich peciach, kotloch
alebo na ohnisku v  záhrade môže vzni-
kať viac nebezpečných škodlivín a jedov
ako v  kvalitnej spaľovni komunálnych
odpadov. Málokto z  tých, čo odpad 
v  domácnostiach spaľuje, si uvedomuje,
že tým sebe, svojim blízkym a susedom
môže spôsobovať zdravotné problémy.
Škodlivé látky, ktoré pri spaľovaní vzni-
kajú, neunikajú vysoko do atmosféry, ale
neviditeľne dopadajú späť do blízkosti
miesta, kde sa spaľuje, späť na dom, na
záhradu, na úrodu... Končia v našej do-
mácnosti, v našom jedle a v našom tele.
Na vykurovanie a ohrev teplej vody je
najlepšie používať drevo, v špeciálnych
kotloch aj drevný odpad. Na opekanie na
ohni môžeme používať len vysušené
drevo. 

HROBOVÉ MIESTA –
INFORMÁCIE A POPLATKY

Nájomné zmluvy
Od roku 2018 vydáva obec nájomné
zmluvy k hrobovým miestam. Žiadame
preto občanov, ktorí si ešte neboli na
obecnom úrade nahlásiť hrobové miesta,
o ktoré sa starajú, aby tak neodkladne
urobili počas tohto roka. Od roku 2021
budú neidentifikovateľné hroby ozna-
čené a obec bude postupovať v zmysle
platného zákona.

Virtuálny cintorín
Na internetovej stránke obce www.obec-
dlhepole.sk v  sekcii obec/cintorín je
k  nahliadnutiu virtuálny cintorín –
mapy starého (dolného) i nového (hor-
ného) cintorína a tiež vyhľadávanie
hrobových miest podľa zosnulých. Pri
prezeraní máp postupujte podľa návodu
na stránke. 
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Dátum Názov akcie
22. 02. 2020 Obecná zabíjačka
10. 05. 2020 Deň matiek
28. 05. 2020 Uvítanie detí do života
06/2020 Športový deň detí
12. 09. 2020 Oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci
22. 10. 2020 Stretnutie dôchodcov
21. 11. 2020 Hodová zábava
04. 12. 2020 Stretnutie s Mikulášom
12/2020 Vianočný koncert

PRIPRAVOVANÉ AKCIE V OBCI NA ROK 2020
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